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Summary 
 

The subject of this thesis is state aid for the cultural sector in the European Union. The cultural 

sector covers everything from museums to cultural film production; everything which has a cultural 

aspect and represents the national history and identity. There seems to be no official guidelines 

or criteria on how to evaluate state aid applications under art 107(3)(d) TFEU, the cultural 

derogation. The thesis analyzes case law, mainly the practice of the Commission, which is exempt 

from this derogation.  In order to do so, it is important to make clear how culture is to be 

interpreted.  

 

The thesis analyzes the case law in order to explicate the criteria with which the Commission 

impose certain significance when deciding to grant state aid to a cultural activity. It examines 

whether these criteria are repeated in every decision for compatibility with the internal market. 

The analysis demonstrates that in the evaluation, the Commission does not apply regular and 

general criteria, but instead it shows a tendency for a category specific method. How to define 

and interpret culture is not defined by the EU, but by the member states themselves. This is 

explained by the principle of subsidiarity and the objective of the derogation by which to preserve 

and promote national culture. 

 

To verify whether or not the applied law increases the total welfare on the cultural market, the 

market is analyzed from a perspective of welfare economy and compared to market structures 

such as “perfect competition” and “monopoly”. This method is applied in order to decide whether 

this kind of market needs state aid, which has been positively affirmed, due to several kinds of 

market errors. In addition, it is found that the market cannot be categorized as a single market, 

with a general set of characteristics, but instead a diversified market, especially concerning the 

competition intensity. Furthermore, it is concluded that the law can be explained by the category 

specific structures, in which high competition intensity is accompanied by fixed criteria’s. 

 

Finally, the thesis combines the legal and the economic issues in the integrated law and economic 

perspective in order to carry out a legal political analysis, which presents an alternative method 

for the evaluation. The analysis shows that by using criteria, which are not defined in the law or 

by the Commission, the legal certainty will be compromised. From the alternatives, it is found that 

it is possible to use a different method and achieve a total welfare with greater balance between 

legal certainty and maximized welfare.   
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Kapitel 1 Problemstilling og metode 
 

1.1 Indledning 

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde(TEUF) foreskriver i art 107 stk. 1, at visse 

virksomheder som tildeles en fordel, påvirker samhandlen og fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencen er uforenelig med det indre marked. Støttesager som indfrier disse kriterier vil 

derfor blive fundet uforenelige, da de med en vis sandsynlighed fordrejer konkurrencen på det 

indre marked. Dog kan tildeling af statsstøtte påvirke støttemodtagerne i deres beslutning om at 

indtræde, udvide eller udtræde af et marked, hvilket kan betragtes som en positiv indvirkning når 

markedskræfterne selv ikke er i stand til at regulere markedet tilstrækkeligt. 

 

EU opsætter muligheder for tildeling af statsstøtte, hvorved der i 2012 blev anmeldt 347 

statsstøttesager til EU Kommissionen1. TEUF art 107 stk. 2 og 3 er undtagelsesbestemmelser til 

forbuddet i stk. 1, hvor støtten kan tildeles hvor den udbedrer markedsfejl, hjælper regioner hvor 

levestandarden er lav eller fremmer udviklingen i enkelte erhvervsgrene. Formålet med 

statsstøtten er, at skabe bedre konkurrencemuligheder, hvor vilkårene er svære samt skabe 

markeder hvor ingen er. Det er fast praksis, at tildeling af støtte jf. stk. 3 kun bidrager til opfyldelse 

af målene fastlagt i art 107 stk. 3, hvis det kan påvises at under normale markedsforhold ville de 

begunstigede virksomheder ikke selv opnå de pågældende mål.2  

 

Kulturmarkedet undtages i stk. 3 litra d, og statsstøtte kan undtages og tildeles til at fremme og 

bevare medlemsstaternes kulturer og kulturarv.  

EU, med sine 27 medlemsstater, består af 27 forskellige former for kulturarv, national historie og 

identitet, og en bibeholdelse af dette er højt rangeret på dagordenen i EU, hvilket ses gennem 

flere bestemmelser i traktaten. Kultur bliver ligeledes i EU anset som en vigtig faktor for skabelsen 

af økonomisk vækst, hvor der alene i 2012 blev der tildelt statsstøtte til kultur for 22,236 milliarder 

Euros.3  

 

                                                           
1 EU Kommissionen, State aids statistics, lokaliseret den 29 november 2014 på 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/statistics/statistics_en.html 
2 Vesterdorf, Nielsen, 2009, s 57 
3EU kommissionen, State aid scoreboard 2013> non crisis, lokaliseret den 29 november 2014 på 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/non_crisis_en.html 
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1.2 Problemstilling 

Temaet for afhandlingen begrænser sig til muligheden for at give statsstøtte til kultursektoren som 

er undtaget ved TEUF art 107 stk. 3 litra d (igennem afhandlingen vil TEUF art 107 stk. 3 litra d 

blot omtales art 107 stk. 3 litra d). Kulturmarkedet består af aktiviteter som f.eks. museer, film 

produktion og dans, hvor det er et krav at goderne besidder et kulturelt element med et national 

præg. 

 

Der forefindes ingen specifikke vejledninger om hvordan kultur skal fortolkes, og hvorvidt denne 

fortolkning er ens for alle medlemsstater. Det ønskes med afhandlingen undersøgt, hvorvidt der 

anvendes en fast definition af kultur som er gældende for samtlige medlemsstater samt klarlagt, 

hvorledes en fast evalueringsmetode er forbundet med hele kultursektoren eller der anvendes 

forskellige evalueringsmetoder afhængigt af, hvilken aktivitet støtteforanstaltningen skal tilgå. 

Derudover søges det afklaret om den anvendte metode maksimerer det samfundsmæssige 

velfærd samt hvorvidt metoden er påvirket af markedets struktur. Dette fører til spørgsmålet om, 

hvorvidt der findes alternativer, som vil medføre en højere samlet velfærd, eller om den 

nuværende metode resulterer i det størst samlede velfærd på området. 

 

1.2.1 Problemformulering 

Problemformuleringen søges besvaret ved følgende spørgsmål, som består af et 

hovedspørgsmål og tre delspørgsmål. Det juridiske og økonomiske spørgsmål vil besvares i 

deres respektive analyser, hvor den integrerede besvarelse vil indgå som en del af den samlede 

konklusion for afhandlingen. 

 

Hovedspørgsmål  

Det søges besvaret hvad den egentlige fremgangsmetode er for tildeling af statsstøtte inden for 

kultursektoren, herunder om der findes ensartede kriterier, for hvornår statsstøtte bliver tildelt, og 

om kriterierne og gældende ret øger den samlede samfundsøkonomiske velfærd på 

kulturmarkedet. 

 

Juridisk spørgsmål 

 Hvorledes skal kultur jf. TEUF art 107 stk. 3 litra d om støtte til at fremme og bevare kultur 

fortolkes, og herunder ud fra hvilken metode tildeles statsstøtte?  

o Ved metode menes; anvendes kriterier til beslutning om hvornår, der skal tildeles 

støtte, og er disse kriterier repetitive og generelle for hele sektoren? 
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Økonomisk spørgsmål 

 Med udgangspunkt i kulturøkonomien og kulturmarkedets struktur medfører gældende ret 

en øget samfundsøkonomisk velfærd på markedet?  

o Kan gældende ret forklares ud fra markedet struktur?  

 

Integreret spørgsmål 

 Ud fra gældende ret og udfaldet af den økonomiske analyse, er det da muligt at fremstille 

et forslag til en alternativ fremgangsmetode, hvorved større samfundsmæssig velfærd 

opnås?  

 

1.3 Formål  

Formålet med afhandlingen er at analysere, hvorvidt der på kulturområde benyttes en ensartet 

evalueringsmetode ved tildeling af statsstøtte, hvorefter hvorvidt gældende ret øger det 

samfundsmæssige velfærd, samt afslutningsvis frembringe et forslag til alternativ metode.  

 

1.4 Synsvinkel 

Besvarelsen af problemformuleringen anses både juridisk og økonomisk fra et samfundsmæssigt 

perspektiv, hvor udgangspunktet tages i EU retten samt en økonomisk markedsanalyse. 

 

1.5 Afgrænsning 

For at kunne besvare problemformuleringen, er det nødvendigt at konkretisere det emneområde, 

der behandles. 

1.5.1 Juridisk afgrænsning  

Afhandlingen vil besvare problemformuleringen ud fra en anvendelse af EU retten og vil fokusere 

på art 107 stk. 3 litra d TEUF. Datamaterialet består af positive afgørelser, hvorfor art 107 stk. 1 

kun teoretisk kort vil blive behandlet. Afhandlingen afgrænser sig dermed fra at foretage en 

uddybende analyse af processen før evalueringen af undtagelsesbestemmelsen. Afhandlingen 

begrænser sig ligeledes til støtteforanstaltninger der er afgivet i medfør af art. 107 stk.3 litra d, og 

som er over tærskelværdien for de minimis reglerne. Ligeledes er det kun det kulturelle element 

i afgørelserne, der vil blive behandlet, da det udelukkende er det kulturelle aspekt der findes 

relevant for afhandlingen. Der vil ikke blive foretaget en sondring i mellem ny og eksisterende 

støtte i de behandlede afgørelser, og ej heller en analyse ud fra reglerne om den frie 
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bevægelighed, som gør sig gældende ved et grænseoverskridende element. Ved udvalg af 

afgørelserne som skal danne grundlag for den juridiske analyse4, vil der vælges med baggrund i 

de seks primære kategorier, kulturarv, performance og festivitas, visuel kunst og håndværk, 

bøger og presse, audiovisuelle og interaktive medier og design og kreative tjenesteydelser, som 

anvendes af UNESCO (ref. kultursektoren). De udledte krav vil blive analyseret overordnet og 

med et fokus på, hvorvidt de er repetitive i deres anvendelse.  

Afhandlingen sondrer imellem statsstøtte og offentlige forpligtelser i form af public service. Public 

service forpligtelser vil ikke blive medtaget i afhandlingens analyse da de, hvis de opfylder 

betingelser i jf. C-280/00 Altmark5, jf. C 53/00 Ferring SA ikke er defineres som statsstøtte6, og 

dermed ikke betragtes som en del af problemstillingen.  

1.5.2 Økonomisk afgrænsning 

Afhandlingens økonomiske del foretages ud fra et samfundsperspektiv med belysning af det 

samlede velfærd på kulturmarkedet. Den økonomiske analyse vil vurderes ud fra den 

neoklassiske teori samt teorierne om fuldkommen konkurrence og monopol. Formålet er at 

analysere, hvor kulturmarkedet placeres imellem de to omtalte markedsstrukturer og dermed 

afgrænses opgaven til kun at behandle de to markedsformer. Ligeledes er den økonomiske 

analyse afgrænset til kun at behandle de ovenfor omtalte kategorier. Afhandlingen afgrænses 

yderligere fra at analysere immaterielle problemstillinger, der kan forekomme i forbindelse med 

kulturelle goder og rettighederne til disse goder, da dette ikke findes relevant under det opstillede 

problemfelt.  

Den økonomiske analyse vil i forhold til omkostningsfunktioner på kulturmarkedet foretages fra et 

overordnet perspektiv og sondrer dermed ikke i mellem kort og langt sigt.  

 

1.5.3 Integreret afgrænsning 

Den integrerede analyse foretager en overordnet analyse af alternativernes effekt på det samlede 

velfærd ved indførelse af retssikkerhed. Afhandlingen har fundet de faktorer i den økonomiske 

analyse, der anses som mest relevante for problemstillingen og analysen vil dermed begrænse 

sig til disse faktorer i deres vurdering af alternativerne. Analysen vil derudover baseres ud fra de 

udledte karakteristika og struktur for kulturmarkedet, hvilket ligeledes gør sig gældende for cost-

benefit analysen.  

                                                           
4 Se afsnit 3.1 
5 Altmark, Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH, regieringspräsidium Magdeburg v. Nahverkegrgesellschaft Altmart 

GmbH, dom af 24 July 2003, præmis 87-94 
6 Ferring SA, sag C-53/00, Ferring SA v Agence central des organisms de sécurité sociale (ACOSS), dom af 22 

november 2001, præmis 27. 
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1.6 Metode 

Afhandlingen vil overordnet bestå af tre dele, en juridisk analyse, en økonomisk analyse og en 

integreret analyse. Den juridiske analyse vil blive foretaget ud fra det retsdogmatiske metode, for 

at finde frem til gældende ret. Den økonomiske analyse vil foretage en markedsanalyse med en 

perspektivering til kulturøkonomien. Den integrerede analyse vil sammenholde de to forudgående 

analyser og frembringe et retspolitisk forslag. Afhandlingen vil indledningsvist introducere 

statsstøtte- og kulturbegreberne. 

 

1.6.1 Juridisk metode 

I den juridiske analyse anvendes den retsdogmatiske metode, som karakteriseres ved at: ”Den 

dogmatiske metodelære studerer den metode, der følges af domstolene i et bestemt retssystem, 

og den udgør en bestandel af den dogmatiske retsvidenskab”.7 Retsdogmatik består af at 

systematisere, beskrive og fortolke/analysere gældende ret – de lege lata8, hvor ”Gældende ret 

er et udtryk for det resultat, en domstol vil komme frem til ved anvendelsen af retskilderne og 

retsdogmatisk analyse”.9 Det er til opgave at analysere praksis med henblik på at finde frem til 

principper og regler, som hjælper domstolen med at komme fra den almindelige regel til en 

konkret afgørelse.10  

Afhandlingen vil anvende EU retlig regulering og EU retspraksis, henholdsvis domstols- og 

kommissionspraksis. I EU er formålsfortolkning af vigtig betydning, hvor tekst bliver fortolket ud 

fra dens formål og EU Traktatens formål11, hvilket kaldes for objektiv formålsfortolkning eller 

telelogisk fortolkning.12,13 Denne form for fortolkning vil anvendes til fortolkning af TEUF art 107 

stk. 3 litra d samt ved fortolkning af retspraksis, for herved at udlede gældende ret for 

kulturundtagelsen.  

 

Afhandlingen vil både beskæftige sig med primære retskilder, primært ved art 107 stk.3 litra d 

samt sekundære retskilder. Sekundære retskilder kan både forekomme som bindende og ikke-

bindende retskilder jf. art 288 TEUF. Til udledning af gældende ret, beskæftiger afhandlingen sig 

med meddelelser og resolutioner, som er ikke-bindende juridiske dokumenter.14 EU-domstolen 

                                                           
7 Ross, Alf, 1971, s 130 
8 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 30 
9 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 31 
10 Ross, Alf, 1971, s 129 
11 Ølykke, Grith Skovgaard, 2010, s. 33   
12 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 264 
13 Blume, Peter, 2011, s 245 
14 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 144 
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fortolker dog begge typer af retsakter15 samt i et bredt omfang henviser til dem. ”De ikke-bindende 

retsakter kan på den måde gradvis blive forpligtende for afsenderen og har i hvert fald betydning 

ved fortolkningen af den bindende regulering”.16 De sekundære retskilder bliver i afhandlingen 

anvendt som et fortolkningsværktøj til redegørelsen af kulturbegrebet, hvor der ligeledes 

anvendes UNESCO’s konventioner for ”cultural diversity”17. Konventioner og aftaler er juridisk 

bindende18 for de medlemsstater som har valgt at ratificere til dem19, og størstedelen af EU’s 

medlemsstater har ratificeret til den omtalte konvention, hvorfor den medtages for den 

retsdogmatiske fortolkning af art 107 stk. 3 litra d.  

Derudover vil der ved udledningen af kriterier anvendes biografmeddelelsen, som på området 

agerer som vejledning i, hvordan Kommissionen fortolker området som foreneligt med 

undtagelsesbestemmelsen. Afhandlingen nævner ligeledes EU chartret om grundlæggende 

rettigheder20, hvilket anses som soft law, men har ved Lissabon-traktaten opnået samme juridiske 

værdi som traktaterne.21 

I afhandlingen vil tildeling af statsstøtte til kultursektoren ud fra de ovenstående retskilder fortolkes 

og analyseres. Først vil det beskrives, hvad gældende ret er inden for statsstøtte, forbuddet og 

undtagelserne, hvor derefter der foretages en analyse af domstolens og kommissionens 

retspraksis i forhold til undtagelserne inden for kultursektoren med henblik på at vurdere, hvorvidt 

undtagelserne er gentagende og ensformige. 

1.6.1.1 Retspraksis 

Kommissionen har enekompetence til vurdering af statsstøtte jf. afsnit 2.1.1 dog under forbehold 

for Domstolens prøvelsesret22, hvormed en beslutning taget af Kommissionen kan anfægtes til 

afprøvelse hos Domstolen.23 EU-domstolen betragter derimod sine domme som bindende for de 

nationale domstole.24 

Der vil i afhandlingens analyse sondres i mellem begreberne ”kriterier” og ”krav”, hvor ”kriterier” 

anses som værende allerede fastesatte, og hvor ”krav” er uspecificerede og ikke fastsatte. 

Metoden for udvælgelse af afgørelserne i datamaterialet er nærmere beskrevet i afsnit 3.2 og 

afgørelserne kan findes i bilagene. 

                                                           
15 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 144 note 184 
16 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 144 
17  Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression fra 2005 og UNESCO 
Universal Decleration on cultural diversity fra 2001 
18 Unesco.org, legal instruments, standard-setting instrument, lokaliseret den 3 september 2014 på 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
19 Se Bilag 1 for oversigt over EU lande som har ratificeret til UNESCO’s Konventioner.  
20 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, (2010/C 83/02) 
21 Neergaard & Nielsen, 2011, s 202 
22 C-143/99, Adria-Wien Pipeline jf. præmis 29 
23 Neergaard & Nielsen, 2011, s 77 
24 Nielsen, Ruth, 2002, s 113 
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 Se bilag 2 for liste over valgte kommissions afgørelser 

 Se bilag 3 for liste over valgt domspraksis 

 

1.6.2 Økonomisk metode og teori 

Den økonomiske analyse vil foretages ud fra et samfundsniveau, hvor det analyseres hvorvidt 

gældende ret medfører et øget samfundsmæssigt velfærd. Overordnet anvendes en 

retsøkonomisk tilgang til analysen, som har samfundet som analyseenhed. Til at svare på 

problemstillingen anvendes modeller som kan ræsonnere sig frem til sammenhænge mellem 

fænomener i samfundet.25  Retsøkonomien bygger på antagelsen om begrænset rationalitet, men 

samtidig er modellerne og teorierne funderet i neoklassisk teori.26 I afhandlingen ses dette ud fra 

en anvendelse af neoklassiske teoris markedsmodeller og velfærdsperspektiv, og anvender 

derudover kulturøkonomien som er baseret på begrænset rationalitet. Modellerne anvendes for 

at forenkle området for analysen og sikre at opmærksomheden rettes imod de vigtigste 

sammenhænge, hvormed det bliver muligt at udlede klare konklusioner om retsreglernes 

virkning.27 I analysen opsættes dermed en række antagelser for at forenkle markedet.  

Afhandlingen baseres på nedenstående teorier og modeller, som er fundet mest relevante til en 

belysning af afhandlingens problemstilling.  

 

Velfærdsøkonomi 

Den økonomiske velfærdsteori omhandler mulighederne for at effektivisere produktionen og 

skabe en ønsket fordeling af ressourcerne. Velfærdsteorien baserer sig på at fuldkommen 

konkurrence giver den mest effektive produktion i overensstemmelse med forbrugers samlede 

ønsker.28 En maksimering forekommer når de tilgængelige ressourcer allokeres derhen, hvor de 

tillægges den største værdi. Ud fra velfærdsteoriens teorem om fuldkommen konkurrence, vil 

afhandlingen anvende fuldkommen konkurrence som referenceramme i sin vurdering af, hvorvidt 

kulturmarkedet indeholder markedsfejl, og hvorvidt det findes nødvendigt at foretage en indgriben 

på markedet, for at opnå den maksimale velfærd.  

 

Markedsteori og mikroøkonomi 

Den økonomiske analyse vil tage sit udgangspunkt i markedsteorien, hvor den neoklassiske teori 

er grundstenen i morderne økonomisk teori.29 Den neoklassiske teori bygger på antagelsen om 

                                                           
25 Eide & Stavang, 2008, s 53 
26 Nielsen & Tvarnø, 2014 s 488 
27 Eide & Stavang, 2008, s 58 
28 Eide & Stavang, 2008, s 95 
29 Nielsen & Tvarnø, 2014 s 487 
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rationelle agenter med det formål at forklare og forudsige virksomhedernes markedsmæssige 

adfærd. Derudover anvendes mikroøkonomien til bl.a. at undersøge forbrugernes efterspørgsel 

samt aktørernes udbudsbeslutninger, for hermed at begrunde hvorfor staten skal foretage en 

indblanding på markedet.  

 

Kulturøkonomi 

Kulturøkonomien gør brug af økonomiske analyseværktøjer til at svare på kulturøkonomiens 

spørgsmål. Kulturøkonomien vil på bibringe væsentlige faktorer til anvendelse for den 

økonomiske analyse, som bl.a. den usikker efterspørgsel, hvilket adskiller sig fra den 

neoklassiske teori, da det antages, at der ikke forelægger fuld information på markedet og dermed 

opstår begrænset rationalitet.  

 

Afslutningsvis vil den økonomiske analyse sammenholde det juridiske resultat med det 

økonomiske for kulturmarkedet, med henblik på at udlede hvorvidt gældende ret kan forklares i 

kulturmarkedets struktur og medføre en velfærdsstigning på markedet.  

 

1.6.3 Integreret metode 

I fraværet af en selvstændig og afgrænset integreret metode, vil besvarelsen af 

problemformuleringen ske ved at sammenholde de juridiske og økonomiske konklusioner, ud fra 

hvilke der afsluttes med et retspolitisk forslag til en alternativ tilgang for tildelingen af statsstøtte  

”Bo von Eyben har defineret retspolitikken som de analyser, hvor juristen, som led i sit 

videnskabelige arbejde, ”fremkommer med anbefalinger navnlig til lovgivningsmagten om at 

gennemføre ændringer i den bestående retstilstand””30, det retspolitiske forslag bygger dermed 

på de foretagne analyser hvor udfra der opstilles forslag til alternativer. I den nærværende 

afhandling vil den retsdogmatiske analyse være grundstenen, hvorfra der via den retsøkonomiske 

metode tilføres et yderligere perspektiv med markedsanalysen for til sidst at opstille det 

retspolitiske forslag, se figur 1.  

 

Figur 1 Nielsen & Tvarnø s 501 

 

                                                           
30 Nielsen & Tvarnø, 2014, s 500 

Retskildelære Retsdogmatik
Økonomiske 

analyser
Retspolitik
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Retspolitikken vil fremstille et forsalg, som er baseret på, hvordan ”gældende ret” er på 

nuværende tidspunkt, og som adresserer, hvordan retten bør være – de lege feranda, ud fra en 

sammenligning af den gældende fremgangsmetode i forhold til det udledte markedskarakteristika. 

Ligeledes vil analysen have et fokus på retssikkerhed, hvor der tages udgangspunktet i graden 

for den nuværende evalueringsmetode. Retssikkerheden vil blive defineret ud fra et mål om 

gennemsigtighed og forudsigelighed på markedet, hvor den nærmere definition vil blive udledt i 

den integrerede analyse. Det retspolitiske forslag vil bestå af to alternativer, hvor det ene tager 

udgangspunkt i et sæt generelle krav på tværs af kategorierne, og den anden hvor kravene 

differentieres i mellem kategorierne.  

 

Cost-Benefit  

Til afvejningen af alternativerne i det retspolitiske forslag anvendes en cost-benefit tankegang, 

hvor retssikkerhed vil blive vejet imod ændringerne i det samlede samfundsmæssige velfærd. Der 

vil i denne analyse foretages en afvejningen i forhold til de forventede fordele og ulemper ved det 

enkelte alternativ og nuværende tilstand samt alternativerne imellem. Afslutningsvis vil cost-

benefit lede til min vurdering for hvilken evalueringsmetode der bør anvendes. 

 

1.7 Kildekritik 

Identificering af retspraksis har været forbundet med en vis sværhedsgrad, da det ikke er muligt 

at søge på ”kultur” eller et givent artikelnummer.  Ved søgning af domspraksis kræves at navnene 

på parterne eller sagsnumre kendes. Dette har medført at primært Kommissionsafgørelser an-

vendes til analysen.  

Afgørelserne i datamaterialet er alle begrænset i deres information i forhold til en domstols-

afgørelse, da en Kommissions-afgørelse er en ensidig beslutning fra Kommissionen. Dette kan 

medføre en begrænsning, hvorved visse kriterier ikke nødvendigvis får den opmærksomhed i 

analysen, som Kommissionen pålægger dem ved vurderingen af forenelighed. 

1.7.1 Frasortering af afgørelser 

Ved gennemgang af de enkelte kategorier, eksisterer visse afgørelser kun på fransk, spansk eller 

tysk, som grundet manglende sprogkundskaber er blevet udelukket fra selve analysen. En 

betydelig andel af de offentliggjorte afgørelserne, der er afsagt før 2006, er kun tilgængelige på 

den pågældende medlemsstats eget sprog.31 Dette medfører, at en stor del af de tidligere 

afgørelser for statsstøtteforanstaltninger bliver udelukket fra analysen.  

                                                           
31 Der har tidligere kun været procedure for at offentliggøre på medlemsstaternes eget sprog, se bilag 4 
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1.8 Struktur 
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Kapitel 2 Præcisering af området for analysen 
 

2.1 Definition af statsstøtte 

Dette afsnit vil give en kort introduktion til både det grundlæggende begreb statsstøtte og 

begynder med at fastslå, hvem der har kompetencen til at beslutte sådan støtte. Det skal 

bemærkes, at statsstøtte som ikke påvirker samhandlen, herunder udelukkende national støtte, 

ikke falder under anvendelsesområdet for de omtalte bestemmelser.  

 

2.1.1 Hvem har kompetencen til at beslutte tildeling af statsstøtte 

Kommissionen besidder enekompetence til vurderingen af, hvornår der skal tildeles statsstøtte jf. 

TEUF.32  

I sagen C-333/07 Regie Networks33 fastslås det, at art 107 stk. 3, jf. fast retspraksis tillægger 

Kommissionen en omfattende skønsfrihed i forhold til godkendelse af støtteforanstaltninger. 

Samtidig bemærkes det at: ”Fælleskabets retsinstanser kan derfor ved kontrollen med, hvorvidt 

denne beføjelse udøves, ikke erstatte Kommissionens skøn med deres eget, men skal begrænse 

sig til at vurdere, om Kommissionens skøn er urigtigt, eller om det er behæftet med en åbenbar 

fejl eller magtfordrejning”.34  

Kommissionen kan derudover frit udstede retningslinjer, dog med det forbehold, at det ikke må 

stride imod EU traktatens bestemmelser.35 Kommissionens vurdering af en specifik støtte ud fra 

deres egne retningslinjer, kan ikke blive betragtet som en overskridelse af dennes 

skønsbeføjelser eller som et afkald herpå.36 Kommissionen vil altid have muligheden for at 

ophæve eller ændre på disse retningslinjer, hvorimod EU domstolen kun har kompetence til at 

tage stilling til oplysningerne, som ligger til grund for godkendelsen, materielle nøjagtighed37, samt 

hvorvidt Kommissionens beslutning er i strid med EU-traktatens mere specifikke bestemmelser 

og fællesskabsrettens almindelige principper, så som ligebehandlingsprincippet.38 Dermed har 

Kommissionen ikke skønsbeføjelser til at tilsidesætte EU-traktatens bestemmelser eller de 

almindelige principper, hvormed der må gælde et generelt legalitetsprincip for alle afgørelser der 

træffes under art 107 stk.3.  

 

                                                           
32 C-143/99, Adria-Wien Pipeline, jf. præmis 29   
33 Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott, fremsat den 26 juni 2008; anmodning om præjudiciel afgørelse 
indgivet af cour administrative d’appel de Lyon (Frankrig) 
34 Præmis 82 
35 Quigley, Conor, 2009, s 183 
36 Quigley, Conor, 2009, s 184 
37 Præmis 85 
38 Præmis 97 
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2.1.2 Introduktion til statsstøtte og den frie konkurrence 

Et af de centrale formål med oprettelsen af EU er: ”gennemførelse af en ordning der sikrer, at 

konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes”.39 Statsstøttebegrebet er et vigtigt aspekt 

af konkurrenceretten40 og er reguleret i EU ved bestemmelserne 107-109 TEUF. 

Bestemmelserne har primært til formål at sikre, at den frie konkurrence ikke fordrejes41, og støtter 

samtidig op om en etablering af det indre marked, og er dermed en del af det retslige grundlag 

som EU er bygget på. I det øjemed er formålet med statsstøttebestemmelserne at sikre, at 

uddelingen af støtte ikke skaber større forstyrrelser i markedet, hvormed det er derfor vigtig at 

regulere igennem art 107 TEUF.42 

Statsstøtte er i EU uforenelig med det indre marked, hvis det fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencen ved at favorisere visse virksomheder.43 Dog skal det holdes in mente, at statsstøtte 

ofte bliver givet som incitament for investorerne til at foretage produktive investeringer i specifikke 

regioner, økonomiske sektorer, eller for at tillade en industri at tilpasse sig nye teknologier, 

miljømæssige krav, eller til at facilitere investeringer i forskning og udvikling.44 Dette bliver, med 

visse begrænsninger, anset for at være fordelagtigt for økonomien, da det giver et stærkere 

produktivt grundlag45 i og med det kan skabe incitamenter og positive eksternaliteter som 

markedskræfterne ikke selv ville kunne skabe.  

Kommissionen er i sin statsstøttepolitik forpligtet til at finde en balance mellem hensynet til 

henholdsvis en effektiv konkurrence og til de socioøkonomiske konsekvenser ved manglende 

tildeling af statsstøtte.46  

En offentlig indgriben bør foretages, hvis den samlede velfærd stiger mere end omkostningerne 

ved at implementere indgrebet47. Statsindgreb kan fremme efficiensen og den samlede velfærd, 

når konkurrencen på markedet, ikke ved egne kræfter medfører et efficient niveau af priser, 

mængder og anvendelse af ressourcer(markedsfejl).48 Statsstøtte bør således, fra en teoretisk 

vinkel tildeles så længe det forbedrer markedsefficiensen, ved at korrigere for markedsfejl, 

dermed så længe at fordelene ved indgrebet er større end omkostningerne.49, 50  

 

                                                           
39 Fejø, Jens, 2009, s 25 
40 Horspool & Humphrey, 2010, s 524 
41 Karnov Group, ‘Statsstøtte (1)’, 2013, s 1 
42 Horspool & Humphrey, 2010, s 524 
43 Møllgaard, Peter, 2005, s 2.  
44 Quigley, Conor, 2009, s177.  
45 EU kommissionen, ‘Eleventh report on competition policy (1981)’, s 113 
46 Karnov Group, ‘Statsstøtte (1)’, 2013, s 1 
47 Friederiszick, Röller & Verouden, 2007, 632 
48 Friederiszick, Röller & Verouden, 2007, 632 
49 Friederiszick, Röller & Verouden, 2007, 633 
50 Se mere herom i den økonomiske analyse, kapitel 5 
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Statsstøttebegrebet er ikke defineret i art 107 TEUF eller andet steds i traktaten, men er blevet 

formet igennem retspraksis, som en indgriben fra staten eller igennem statslige ressourcer, hvor 

staten bærer den økonomiske byrde og hvor den virksomhed, som modtager støtten, får 

reduceret de omkostninger, som den ellers ville have haft.51  

2.1.3 Det markedsøkonomiske investorprincip 

Det markedsøkonomiske investorprincip anvendes til vurdering af hvorvidt der foreligger 

statsstøtte, og tager sit udgangspunkt i statens aktive deltagelse på markedet, som ikke blot kan 

antages som at være statsstøtte.52 Princippet anvendes til at afgrænse transaktioner, der foregår 

på almindelige markedsbetingelser fra dem, som kan karakteriseres som statsstøtte.53  

I Alfa Romeo sagen54 fastslog EU domstolen ved vurderingen af hvorvidt en foranstaltningen 

udgør statsstøtte, skal det undersøges ”om en privat investor af en størrelse, der kan 

sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen, af den offentlige sektor, under 

tilsvarende omstændigheder, kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den omhandlede 

størrelse”. Da der ellers ikke vil være tale om statsstøtte. EU domstolen præciserede at: ”[..]der 

vel skal foretages en sammenligning mellem de indgreb, som iværksættes af en offentlig investor, 

når denne forfølger visse formål mht. økonomiske politik, og den fremgangsmåde, der følges af 

en privat investor, men denne sidste behøver ikke nødvendigvis være en almindelig investor, som 

placerer kapital til forrentning på kortere eller længere sigt, men skal dog i det mindste være et 

privat holdingselskab eller en privat koncern af virksomheder, som følger en global eller 

sektorbestemt strukturpolitik, og som lader sig lede af mere langsigtede rentabilitetsudsigter”.55 

Dette er ud fra en formodning om, at en privat investor vil lade sig styre af udsigten til økonomiske 

gevinster. Princippet fastslår således, at for at der kan være tale om statsstøtte, skal en privat 

investor ikke se det rentabelt at støtte den givne foranstaltning.  

I størstedelen af Kommissionens afgørelser tager Kommissionen aktivt stilling til, hvorvidt en 

given foranstaltning kunne være foretaget af en privat investor.  

 

2.1.4 Forskellen på individuel støtte og støtteordninger 

Kommissionen tildeler, jf. deres hjemmeside, statsstøtteforanstaltninger både i form af individuel 

støtte og i form af støtteordninger. Individuel støtte er ”Støtte, der ikke ydes på grundlag af en 

støtteordning og anmeldelsespligtige støttetildelinger på grundlag af en støtteordning” jf. 

                                                           
51 Quigley, Conor, 2009, s 3 
52 Hancher et al, 2012, s 104 
53 Jessen, Pernille, 2003, s 248 
54 Jf. sag C-305/89, Alfa Romeo, Saml 1991 I, s. 1603, præmis 19.  
55 Jf. sag C-305/89, Alfa Romeo, Saml 1991 I, s. 1603, præmis 20 
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Procedureforordningens56 art 1 litra e. Kommissionen vurderer, hvorvidt dette lever op til kravene 

gældende for den specifikke foranstaltning. Støtteordninger er i procedureforordningen defineret 

som ”Enhver retsakt, på grundlag af hvilken der uden ydereligere gennemførelsesforanstaltninger 

kan ydes individuel støtte til virksomheder, som inden for denne retsakt defineres generelt og 

abstrakt, og enhver retsakt på grundlag af hvilken, støtte, der ikke er knyttet til et specifikt projekt, 

kan ydes til en eller flere virksomheder, uden at tidsrummet eller beløbet er nærmere fastsat” jf. 

art 1 litra d.  

Det antages at støtteordninger er forbundet med en større usikkerhed, da Kommissionen ikke, i 

samme omfang som ved individuel støtte, kan kontrollere, hvem der tildeles støtte. Dette skyldes 

at støtteordninger ikke kræver ydereligere gennemførelsesforanstaltninger ved tildeling af 

individuel støtte. På trods af dette anses støtteordninger, der er åbne for alle virksomheder, som 

værende signifikant mindre fordrejende i modsætning til individuel støtte, hvor nogle specifikke 

virksomheder modtager en ikke fair fordel i markedet.57 Støtteordninger vil være karakteriseret af 

flere der får gavn af støtten, samt alle aktørerne på markedet, har lige mulighed for at ansøge.  

 

2.2 Definition af kulturbegrebet 

Denne del giver en introduktion til, hvilke rammer der ligger til grund for kultur, hvordan kultur 

defineres, hvad det omfatter, samt hvordan det skal fortolkes.  

2.2.1 TEUs og TEUFs regulering af kultur 

”Neither art 15158 nor art 87(3)(d) actually contain a definition of either ”culture” or ” heritage” as 

such”.59 Kulturbegrebet bliver ikke defineret i bestemmelserne eller af EU, men anvendes dog 

som begreb i flere tilfælde. UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural 

Organization) har givet kulturbegrebet et vis fokus og har opsat rammer for hvad kan falde under 

begrebet, som anvendes ved fortolkning af evt. givne støtteforanstaltninger. I det følgende vil de 

grundlæggende bestemmelser for kultur fremhæves.  

 

I TEU og TEUF udtrykkes et stort ønske om aktivt at bevare medlemsstaternes kultur og historie. 

I præamblen til TEU udtrykkes at EU: ”[..]ønsker at styrke solidariteten mellem dens folk, samtidig 

med at de respekterer disses historie, kultur og traditioner”, hvilket jf. art 3 TEU skal sikre både 

                                                           
56 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-
traktatens artikel 93 
57 Coppi, Lorenzo, ‘The role of economics in State Aid analysis and balancing test’ i Szyszczak, Erika, 2011, s 73 
58 Tidligere artikelnummer for nuværende art 167 TEUF 
59 Scharf & Slavetisch, ’ The Application of State Aid Rules to Culture and Sports’ i Rydenlski, Michael, 2006, s 511 
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den nationale og den europæiske kultur: ” […]respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og 

sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles”. 

Artikel 167 TEUF  fremhæver i stk. 1, at det er Unionens opgave at bidrage til at de nationale 

kulturer kan udfolde sig: ”Unionen bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet 

den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles 

kultur”,  hvorved Unionen i stk. 2 påtager sig at hjælpe medlemsstaterne til opfyldelsen af disse 

mål: ”Unionen skal ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemslandene og om 

nødvendigt støtte og udbygge medlemsstaternes indsats på følgende område[..]”. Dette 

eksempelvis ses i art. 107 stk. 3 litra d, som giver en undtagelse til forbuddet for statsstøtte, jf. art 

107 stk. 1, når det handler om at fremme og bevare kulturarven.  

I Europa-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1295/2013 af 11 december 201360 påpeges det 

derudover at: ”Sektoren er i sagens natur diversificeret efter nationale og sproglige grænser, 

hvilket fører til et kulturelt rigt og stærkt uafhængigt kulturelt landskab”.61 Hvorudfra det i 

sammenspil med de ovenfor gennemgåede bestemmelser ses det tydeligt at den nationale 

kulturarv er særdeles vigtig, da det medfører en diversificeret europæisk kultur.  

2.2.2 UNESCO’s definition af kultur 

UNESCO har flere publikationer der fastsætter rammer for hvad ”kultur” omfatter, både i form af 

konventioner og deklarationer omhandlende kultur. Den primære kilde til fortolkning af kultur er 

”Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression” fra 2005, 

hvilken er godkendt af Rådet ved Rafg. 2006/51562 jf. art 1. Ved fortolkningen af kulturbegrebet 

henviser Kommissionen til deklarationen fra 2001 ”UNESCO Universal Declaration on cultural 

diversity”, som ligeledes danner baggrund for definitionen, hvor ”et sæt af forskellige spirituelle, 

materielle, intellektuelle og emotionelle træk i samfundet eller en social gruppe, der ikke kun 

omfatter kunst og litteratur, men ligeledes livstil, samlivsformer, værdisystemer, traditioner og 

tro”63 opstiller de ydre rammer for begrebet. Kultur bliver anset som en selvstændig sektor, som 

jf. UNESCO konventionen fra 200564 art. 4 nr. 265 består af ”den symbolske betydning, den 

                                                           
60 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1295/2013 af 11 december 2013 om oprettelse af programmet Et 

kreativt Europa(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 17/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF 
61 Forordningens præmis 11.  
62 Rådets afgørelse af 18. maj 2006 om indgåelse af konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle 
udtryksformers mangfoldighed (2006/515/EF) 
63Eurostat's Concepts and Definitions Database, ”Concepts and definition”, lokaliseret den 10 September 2014 på 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&StrNo
m=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=27159213&RdoSearch=BEGIN&TxtSearch=cultur&CboTheme=&IsTer
=&IntCurrentPage=1&ter_valid=0 jf. UNESCO 2002.  
64 United Nations Educational, Scientific, and cultural organization; Convention on the protection and promotion of the 
diversity of cultural expressions, Paris, 20 October 2005 
65 Denne henvisning til Konventionen er en henvisning til den danske version 
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kunstneriske dimension og de kulturelle værdier, der udspringer af eller udtrykker kulturelle 

identiteter”. Dette udbydes nærmere i afsnit 3.1. 

  

2.2.3 Økonomiske tilføjelser til kulturbegrebet 

I den økonomiske litteratur er definitionen af kultur i mange tilfælde meget lig den juridiske. Den 

økonomiske litteratur66 beskriver kultur som intellektuel og spirituel udvikling af en civilisation. 

Den kulturelle sektor kan anses som et systemsæt af overbevisninger, værdier, vaner osv. som 

er fælles for en gruppe. Dermed kan den kulturelle interaktion imellem medlemmerne af gruppen 

eller imellem dem og medlemmer af andre grupper modelleres som transaktioner eller 

udvekslinger af symbolik eller materielle goder inden for en økonomisk ramme.67  

For den økonomiske del skal der foretages en sondring inden for kulturbegrebet. Kulturbegrebet 

i denne afhandling omhandler de kulturelle elementer, et gode eller tjenesteydelse kan indeholde, 

som udgør en del af en nationalitets historie eller identitet. Kultur skal ikke forstås som 

eksempelvis den danske biografkultur, da dette dækker over filmproduktion og filmvisning af alle 

typer film.  Afhandlingens kulturbegreb vil eksempelvis dermed inden for filmproduktion og 

filmvisning kun omhandle de film, som har indeholder et element af den nationale kultur eller 

kulturarv. 

 

2.2.4 Fortolkningen af kultur  

Kommissionen anser kun undtagelsen for anvendelig i tilfælde, hvor kulturproduktet er klart 

identificeret og identificerbart68. Selvom begrebet kultur er relativt bredt, er det ikke nok, at kultur 

blot bliver fremmet i en bred forstand.69 I 2000/394/EF Venice and Chioggia forsøgte ”byen 

Venedig” at argumentere for at sagen var forenelig med kulturbegrebet, da de fremmede de 

økonomiske aktiviteter, som udgjorde ”livsblodet” i Venedig, og som samtidig var udpeget af 

UNESCO som tilhørende verdens kulturarv. Kommissionen fandt dog dette for overfladisk og vagt 

i forhold til undtagelsen jf. art 107 stk. 3 litra d.70 At fremme og bevare kultur skal altså være mere 

præcis end set i tilfældet med Venedig.   

 

                                                           
66 Throsby, David, 2001 s 3 
67 Throsby David, 2001 s 10 
68 Decision 2006/513/EC Berlin/Brandenburg DTT (2006) para 122 and Decision in Case 34/2006 North Rhine-
Wesphalia DTT para 195, jf. Bacon, Kelyn, 2009, s 126  
69 Bacon, Kelyn, 2009, s 126 
70 Beslutning 2000/394/EF Venice and Chioggia para 82, jf. Bacon, Kelyn, 2009, s 126 
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De fremstillede rammer og definitioner samt fortolkningen af disse vil bliver anvendt gennem 

afhandlingen i henholdsvis den juridiske og økonomiske del.  
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Kapitel 3 Juridisk definition af kultursektoren og udvælgelse af 

dertilhørende afgørelser  
 

3.1 UNESCO’s definition af kultursektoren 

Den juridiske definition af kultursektoren, som omtales i art 107 stk. 3 litra d, er et omfangsrigt 

begreb og dækker over flere kategorier, som sektoren kan opdeles i med tilhørende kulturelle 

aktiviteter. Bredden af sektoren skal fastsættes for at kunne måle kulturområdet og definere, 

hvilke kategorier som hører med og hvilke som er udenfor.71 I denne afhandling udgør 

kulturdefinitionen jf. afsnit 2.2.2 således rammen for sektoren. 

I UNESCO’s konvention fra 2005 bliver den Kulturelle industri defineret som ”industrier, der 

producerer og udbreder kulturelle varer eller tjenesteydelser som defineret under nr. 4”, jf. art. 4 

nr. 5.  Hvor artiklens nr. 4 fastslår: ”Kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser«: aktiviteter, 

varer og tjenesteydelser, som, når de anskues ud fra deres særlige kvalitet, anvendelse eller 

bestemmelse, repræsenterer eller overleverer kulturelle udtryksformer, uafhængigt af den 

kommercielle værdi de måtte have. Kulturelle aktiviteter kan være et mål i sig selv, eller de kan 

bidrage til produktionen af kulturelle varer og tjenesteydelser”. Kulturaktiviteter kan dermed 

fremstå både som kommercielle og ikke kommercielle produkter, samt være et mål i sig selv eller 

et bidrag til andre ydelser. 

UNESCO’s kulturdefinition sætter de ydre grænser for, hvilke kategorier som falder inden for 

sektoren. Det kulturelle område omfatter alle kulturelle aktiviteter, goder og tjenesteydelser, som 

kan indgå i en af de forskellige faser af den kulturelle produktion.  

I 2012 udsendte Kommissionen rapporten ”Extensive report on cultural statistics”72, hvori de med 

baggrund i UNESCO’s definitioner73 beskriver kategorierne som er tilhørende kultur. 

Kommissionen har taget UNESCO’s opdeling i anvendelse og lader deres afgørelser falde ind 

under de nedenstående kategorier.74  

Kultursektoren bliver af UNESCO opdelt i seks primære kategorier75, som alle har tilhørende 

aktiviteter, hvilket er illustreret i figur 3. Ud over de seks kategorier anvendes yderligere tre; 

Arkiver og bevarelse, uddannelse og træning samt udstyr og supporterende materialer. Disse står 

uafhængigt eftersom de kan tilknyttes alle seks primære kategorier.76 En aktivitet kan kun 

                                                           
71 UNESCO World Report, ‘Investing in Cultural Diversity and Intercultural dialogue’, 2009 s 268 
72 ESSnet-Culture, ‘European  statistical system network on culture’, 2012, s 64 
73 UNESCO World Report, Investing in Cultural Diversity and Intercultural dialogue, 2009 and The 2009 UNESCO 
Framework for cultural statistics (FCS) 
74 Dog som det ses i senere afsnit 3.2.1 anvender kommissionen en smule anderledes benævnelser. 
75 “These domains are considered to be cultural. They also represent the minimum set of core cultural domains for 
which UNESCO would encourage countries to collect comparative data. This allows for a specification of the breadth 
of the cultural sector but also gives a sense of its structure” 
76 UNESCO, ‘The 2009 UNESCO Framework for cultural statistics (FCS)’. 2009, s 23 



24 
 

klassificeres en gang inden for kulturområdet77, hermed forstået, for at undgå dobbeltgængere, 

kan en aktivitet kun falde ind under en af de seks kategorier. Dette er også tilfældet, når en 

aktivitet, på grund af sit spænd, logisk set kan klassificeres under flere kategorier.  

 

 

Figur 3, Opdeling af kategorierne, Kilde; UNESCO world report 2009, Cultural Domains 

 

UNESCO’s opdeling af kultursektoren vil være udgangspunktet for afhandlingen, hvor alle seks 

kategorier vil være repræsenteret af retspraksis og danne grundlaget for den juridiske analyse. 

Retspraksis vil ikke nødvendigvis dække alle aktiviteter i en kategori, men vil som et minimum 

dække en.  

Afgørelserne, der er afsagt i forhold til statsstøtte, jf. art 107 stk. 3 litra d, og som bliver behandlet 

i afhandlingen, vil alle være tilknyttet en aktivitet, som er tilhørende en af de ovenstående 

kategorier i figur 3.  

                                                           
77 UNESCO, ‘The 2009 UNESCO Framework for cultural statistics (FCS)’. 2009, s 25 
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3.2 Udvælgelse af afgørelser inden for kultursektoren 

Kommissionsafgørelserne er fundet via kommissionens hjemmeside78, hvor en begrænset 

søgning ud fra de afgørelser, som er afgjort på baggrund af art 107 stk. 3 litra d, er anvendt. 

Søgningen gav automatisk kun afgørelser, som lå imellem 2007-2014. Ved denne søgemetode 

blev 263 afgørelser fundet. Det begrænsede tidsrum gav dog anledning til en undersøgelse af, 

hvorfor søgningen umiddelbart kun gav resultater mellem 2007-2014, når det er fundet muligt at 

finde ældre afgørelser ved en søgning på det enkelte sagsnummer. Der er derfor blevet foretaget 

fritekst søgninger på de ældre artikelnumre, både i form af art. 87. stk. 3 litra d og art. 92 stk. 3 

litra d, som har været anvendt før den nuværende art. 107 stk. 3 litra d. Søgningen er foretaget 

ud fra flere forskellige skrivemåder af de to artikler. En enkelt fritekst søgning gav et resultat med 

en enkel afgørelse, som var denne afgørelse på italiensk, og dermed ikke anvendelig for 

analysen. Ved en søgning på ”Kultur” i søgefeltet ”primary objective” har det været muligt at finde 

afgørelser som er afgjort før 2007. Dog må det pointeres, at det er uklart, hvorvidt de fremkomne 

afgørelser dækker over alle afgørelser under kulturundtagelsen fra 200079 frem til 2007. Det nye 

datamateriale består af yderligere 73 afgørelser. 

I tilfælde, hvor en afgørelse henviser til en tidligere afgørelse, som ligger uden for denne periode, 

vil afgørelsen blive taget i betragtning.  

Da formålet for den juridiske analyse er at finde frem til gældende ret for kulturundtagelsen i art. 

107 stk. 3 litra d, samt hvorvidt fremgangsmåden for tildelingen af statsstøtte inden for 

kultursektoren er den samme ved hver eneste beslutning, er afgørelserne blevet fordelt på de 

primære kategorier, som anvendes af UNESCO og Kommissionen for kultursektoren.80  

 

Afhandlingen anvender nedenstående overskrifter for kategorierne ud fra opdelingen i afsnittet 

om sektorer. Der bliver taget udgangspunkt i de seks kategorier, og ikke de enkelte aktiviteter, så 

som museer, tv, festivaller osv., som falder inden for disse kategorier. Afgørelserne er delt ind i 

følgende seks kategorier;  

 A: Kulturarv (oversat fra Cultural and Natural Heritage) 

 B: Performance og festivitas (oversat fra Performance and Celebration) 

 C: Visuel kunst og håndværk (oversat fra Visual Arts and Crafts) 

 D: Bøger og presse (oversat fra Book and Press) 

 E: Audiovisuelle og interaktive medier (oversat fra Audio-Visual and Interactive media) 

 F: Design og kreative tjenesteydelser (oversat fra Design and Creative industries) 

                                                           
78 EU Kommissionen, ’Competition cases’ på http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 
79 År 2000 er startåret for statsstøtte sager på Kommissionens hjemmeside.  
80 Som nævnt i afsnittet for sektorer, arbejder kommissionen ud fra UNESCO’s definition af kultur. UNESCO opdeler 
kultur i kategorier med aktiviteter, som alle falder under kulturbegrebet.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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UNESCOs opdeling af sektoren er udgangspunktet for måden at opdele afgørelserne på. Dette 

ligeledes ligger til grund for afhandlingens definition af kultur.  

 

3.2.1 Kommissionens betegnelser for kultursektoren 

Kommissionen benytter, til dels, anderledes betegnelser for aktiviteterne og kategorierne end de 

oven for overskrifter, som her i afhandlingen benævnes som:  A, B, C, D, E og F.  

Kommissionen anvender betegnelser for den økonomiske sektor, hvilke er defineret i 

”Metadata”81, som er Kommissionens database for, de af Kommissionen anvendte, definitioner. I 

datamaterialet for afhandlingen, bilag 5, ses disse betegnelser i kolonnen ”NACE Code”. De to 

forskellige sæt af betegnelser er blevet sammenlignet, og det er fundet, at der ikke foreligger store 

forskelle, men dog ses tilfælde, hvor de varierer, og ved disse tilfælde er afgørelserne blevet 

gennemlæst, for at kunne indplacere dem i forhold til UNESCOs definition af kategorierne.  

 

3.2.2 Fordeling af afgørelser jf. UNESCO’s kulturkategorier 

Søgningen gav samlet 336 sager, hvor 40 sager er blevet ”ekskluderet”, da deres statsstøtte 

foranstaltning breder sig på tværs af flere kategorier. Ved anvendelse af disse afgørelser, vil 

resultatet for afgørelsen være påvirket af den tværgående bredde og ikke give et klart billede af 

metoden anvendt inden for den enkelte kategori. Efter udelukkelsen af denne type afgørelser, er 

de resterende 296 afgørelser blevet fordelt ud på UNESCOs seks kategorier, dog indeholder 

kategori F ikke nogle afgørelser inden for 2007-2014, og ej heller i de ekstra tilføjede afgørelser.  

Efter opdeling af afgørelser i de seks kategorier er det endt op med en nedenstående fordeling:  

 

6 kategorier 

fra EU A B C D E F Ekskluderet I alt 

Antal sager 38 19 3 22 214 0 40 336 

Tabel 1 Fordeling af datamateriale 

 

De enkelte afgørelser er blevet læst igennem, for at finde frem til gældende ret. Flere sager 

henviser til ældre afgørelser, og statuerer ikke selvstændigt noget nyt. De afgørelser der er fundet 

ved henvisninger danner ligeledes grundlag for analysen.  

                                                           
81 Eurostat RAMON, Metadata, ’Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev2 
(2008) på 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&Str
LanguageCode=EN&IntPcKey=18521654&StrLayoutCode=HIERARCHIC.  
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For kategori E, hvori der er 214 afgørelser, er det valgt at anvende en alternativ 

udvælgelsesmetode end, hvad har gjort sig gældende for de andre kategorier, pga. det høje antal. 

Metoden til udvælgelse af afgørelser inden for denne kategori, har været at vælge de nyeste først. 

Ældre sager anvendes hvor de meningsfuldt supplerer med indsigt, som ikke er tilgængeligt i 

nyere sager.  Ved gennemlæsning af de nyeste afgørelser for denne kategori, blev det klart af 

statsstøtte bliver tildelt ved samme metode for alle afgørelserne. Dette har medført at ikke alle 

afgørelser er blevet læst. For at sikre, at det ikke kun var metoden for de nyeste afgørelser, er 

der blevet udplukket afgørelser igennem tiden, hvor det ligeledes viste sig, at støtte bliver tildelt 

baseret på biografmeddelelsen.  

 

3.2.3 Rokering af afgørelser jf. UNESCO’s kulturkategorier 

I forbindelse med gennemgang af de enkelte afgørelser er der visse afgørelser, der er blevet 

flyttet fra en kategori til en anden, da de ud fra afgørelsens fakta i første omgang er kategoriseret 

forkert. Ligeledes er der ændret i antallet pga. den manglende sprogforståelse, omtalt i afsnit 

1.7.1  

 

6 kategorier fra EU A B C D E F Ekskluderet I alt 

Antal sager 38 19 3 22 214 0 40 336 

Egentlig analyseret 

afgørelser:  31 11 1 18 214 0 61 336 

Tabel 2 Fordeling af datamateriale efter rokering 

Kategori C adskiller sig ligeledes fra de andre kategorier, da denne kategori kun indeholder 1 

relevant afgørelse, som kan anvendes til analyse af gældende ret. De andre må udelukkes 

grundet både fejlplacering og mangel på oprindelig afgørelse.82 Det er derfor ikke muligt at 

foretage en analyse af gældende ret inden for denne kategori, hvorfor afsnittet vil bestå af en 

analyse af afgørelsen, for at undersøge om den indeholder krav anvendt i de andre kategorier.   

                                                           
82 Mangel på oprindelig afgørelse, skal forstås: Den i datamaterialet afgørelse med nummeret SA.34906, henviser til 
en tidligere afgørelse: N536/2006 hvilken ikke er muligt at finde på Kommissionens hjemmeside. 
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Kapitel 4 Analyse af kulturundtagelsen i art 107 stk.3 litra d 
 

4.1 Kulturdefinitionen for samtlige medlemsstater 

4.1.1 Kulturbegrebet anvendt i praksis 

Dette afsnit analyserer definitionen af kultur gennem Kommissionens anvendelse og definition af 

kulturbegrebet igennem retspraksis. Analysen af kulturbegrebet vil blive foretaget i det 

nedenstående og ikke som en del af den efterfølgende faktiske juridiske analyse, da det ved 

gennemlæsningen af datamaterialet for analysen, kunne konstateres at alle fem kategorier for 

kultursektoren anvender samme tilgang til behandling af hvorvidt der er tale om kultur  

 

Definitionen af kultur er forholdsvis bred, og giver medlemsstaterne gode muligheder for at 

opsætte egne definitioner for, hvad kultur er for deres nationalitet ud fra rammerne defineret af 

UNESCO.83  

Afgørelserne i datamaterialet henviser til art 167 TEUF, hvormed Kommissionen og 

medlemsstaterne i deres argumentation lægger vægt på at kultur er et grundlæggende princip i 

EU, og som redegørelsen ovenfor viser, er kultur og kulturel mangfoldighed en prioritet for EU.  

Kommissionen henviser til kultur i alle afgørelser, som ved dette tilfælde fra kategori B: “It should 

be noticed that the main objective of the subsidies in question is the promotion of culture [….] The 

information submitted by the Spanish authorities shows the cultural character of the activities to 

be subsidized. Furthermore, the performances provided by the aid beneficiaries will take place 

mainly in cultural events and festivals aiming at preserving and disseminating culture within the 

Spanish public. […] Therefore, it can be concluded that the sole purpose of the public funding is 

to foster and spread culture”.84 

Samt afgørelser der falder i kategori A; “The notified scheme provides aid for the protection and 

cultural diffusion of museums and art collections of the Basque region.”85, “According to Austria, 

the aim of the indemnity scheme is the protection of national cultural heritage in promoting the 

circulation of art works within Austria and the EU”86, og “the aim of the notified measure is the 

protection of national cultural Heritage”.87 I afgørelserne bliver det dermed påpeget at 

aktiviteterne, hvortil der ansøges om støtte, besidder en kulturel karakter og relaterer til kulturelle 

events med det formål at bevare samt beskytte og fremme kulturen. Afgørelserne omtaler dog 

ikke kultur yderligere end dette.  

                                                           
83 Se afsnit 2.2.2 
84 State aid 32144 (N 2011), Spain, State aid to dance, music and poetry, præmis 17-19 
85 State aid N 1/2010, Spain, State aid to Basque museums, præmis 4 
86 State aid NN50/2007 (ex CP206/2005), Austria Indemnity scheme for federal museums, præmis 7 
87 State aid N 471/2008, Slovenia, Lipica Horses, præmis 3 
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Kompetencen til af definere kultur ligger hos den enkelte medlemsstat, hvilket ses i SA.38099: 

“[...]Member States must ensure that the aid is directed to a cultural product, according to their 

own national criteria”88 og skyldes harmoniseringsforbuddet i Art 167 stk. 5 TEUF, som udtrykkelig 

forbyder “nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser”. Ligeledes er Kommissionen og EU underlagt nærhedsprincippet jf. art. 5 TEU i 

forhold til deres kompetencer89, hvor beslutningerne skal træffes på det lavest mulige niveau og 

så tæt på borgerne som muligt. Dermed, bortset fra områder hvor EU besidder enekompetence, 

kan EU kun træffe beslutninger hvis det ikke er muligt at opnå målet for den ønskede afgørelse, 

ved at lade medlemsstaterne selv træffe beslutningen. Dette ønske om diversitet medfører at 

kultur kan defineres og fortolkes meget bredt inden for de rammer, der er anvendt af UNESCO 

og Kommissionen.  

 

4.2 Introduktion til statsstøtte og støtte tildelt kulturmarkedet 

Statsstøtte er et komplekst område inden for EU-retten, som består af mange specialområder 

samt sekundære retskilder, som ofte har en vejledende funktion ved uddybelse af gældende ret. 

Statsstøttebegrebet har som tidligere nævnt sin hjemmel i traktaten, TEUF, hvor området dog i 

vid udstrækning er reguleret ved sekundære kilder; primært retspraksis.90  

Den juridiske analyse omhandler kulturundtagelser, der bliver givet med hjemmel i art 107 stk. 3 

litra d. Retspraksis, især domspraksis, er på området begrænset og kun få meddelelser udstedt 

af kommissionen.  

 

En foranstaltning skal før den kan undtages ved art 107 stk. 3 litra d indfri kriterierne som fremgår 

af art. 107 stk. 1. Først hvis foranstaltningen indfrier kriterierne i stk. 1, vil kulturundtagelsen blive 

taget i betragtning. Hvis stk. 1 ikke er opfyldt, og der dermed ikke er reel statsstøtte, vil 

undtagelsesbestemmelserne i art 107 stk. 2 og 3 ikke vurderes. 

 

 

 

 

                                                           
88 State aid SA.38099 (2014/N), The Netherlands, Film production incentive, præmis 55 
89 Karnov Group, ’Kultur introduktion, 2013, side 1 afsnit 4 
90 Se afsnit 2.1.2  
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4.2.1 Statsstøtte jf. art 107 stk. 1 TEUF  

Af art. 107 stk. 1 TEUF fremgår det:  

 

”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” 

 

Udgangspunktet er et forbud mod statsstøtte som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencen imellem medlemsstaterne, da det anses som uforeneligt med det indre marked.  

Forbuddet mod statsstøtte i TEUF art 107 stk. 1 er dog hverken absolut eller ubetinget, hvilket 

klart kommer til udtryk i bestemmelsens art 2. og 3.91  

Betingelserne i art 107 stk. 1 skal være indfriet, førend en støtteforanstaltning kan karakteriseres 

som uforenelig statsstøtte i traktatens forstand.92 Betingelserne omfatter:  

1. Der skal foreligge støtte,  

2. Støtten skal være ydet af staten eller ved hjælp af statsmidler,  

3. Skal begunstige visse virksomheder eller produktioner samt  

4. Påvirker handlen imellem medlemsstaterne og samtidig fordrejer konkurrence-

vilkårene inden for det indre marked.  

 

4.2.1.1 Støttebegrebet: Der skal foreligge støtte 

Statsstøtte er af flere omgange blevet defineret og præciseret af Domstolen, dog aldrig med en 

udtømmende definition.93 Støtte er blevet karakteriseret på flere måder, bl.a. ved; ”Omfattende 

foranstaltninger, hvorved en medlemsstat ensidigt og selvstændigt stiller økonomiske midler til 

rådighed for virksomheder, eller giver dem fordele, der skal medvirke til at gennemføre og 

virkeliggøre medlemsstatens ønskede økonomiske eller sociale mål”.94 Derudover er det 

defineret som ”en økonomisk fordel til en virksomhed som denne ikke ville have opnået under 

sædvanlige markedsbetingelser”.95 Det vil sige at virksomheden ikke ville have opnået en 

lignende fordel uden støttetildelingen jf. afsnit 2.3.1 om det markedsøkonomiske investorprincip. 

 

                                                           
91 Karnov Group, ‘Statsstøtte (1)’, 2013, s 1 
92 Jf. C 345/02 Pearle, præmis 32, Jf. Jessen, 2008, s 423 
93 Jessen, Pernille 2008, s. 424   
94 Jf. Sag 61/79, Denkavit præmis 31, jf. Jessen, 2008, s 424 
95 Jf. C-39/94, SFEI/ La Poste, præmis 31, Jf. Jessen, 2008, s 424.  
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4.2.1.2 Støtten skal være ydet af staten eller ved statslige midler 

I sagen C 284/84, Tyskland mod kommissionen slog Domstolen fast, at støtte som gælder enhver 

form der finansieres igennem offentlige midler er omfattet af forbuddet. Herunder falder også 

støtte som er ydet af lokale eller regionale myndigheder, så længe støtten finansieres igennem 

offentlige midler. Dog er det ikke et krav, at støtten skal medføre, at staten bliver pålagt en 

økonomisk byrde.96 I C-78/76 Steinike og Weinlig97 blev det fastslået at: ”Forbuddet i art 107, stk. 

1 omfatter enhver statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler, uden at der er 

anledning til at sondre mellem, om støtten ydes direkte af staten eller gennem offentlige eller 

private organer, som staten opretter eller udpeger til at forvalte støtten”. I Stardust Marine98 blev 

det fastslået at det ikke er nødvendigt at statsmidlerne tages ud af statskassen. 

 

4.2.1.3 Selektivitets kriterieret: begunstigelse af visse virksomheder eller produktioner 

Af art 107 TEUFs ordlyd fremgår det, at kun visse virksomheder skal tildeles støtte, og derfor vil 

generelle økonomiske foranstaltninger ikke falde under anvendelsesområdet for bestemmelsen.  

Jf. Adria-Wien Pipeline99 skal der: ”[..]udelukkende tages stilling til, om en statslig foranstaltning 

som led i en bestemt retlig ordning, kan begunstige »visse virksomheder eller visse produktioner«, 

jf. TEUF art 107 stk. 1, i forhold til andre virksomheder, der under hensyntagen til det formål, der 

forfølges med den pågældende foranstaltning, befinder sig i en tilsvarende faktisk eller retlig 

situation” 

Kravet om selektivitet indebærer, at foranstaltningen skal indeholde en vis form for 

forskelsbehandling100 samt tildele støttemodtagerne en økonomisk fordel. 

 

4.2.1.4 Støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrence og påvirker samtidig 

samhandlen  

Domstolen har antaget, at hvis en støttemodtagende virksomhedsposition styrkes, som følge af 

støtten, i forhold til de andre virksomheder, som er i konkurrence med den støttemodtagende 

virksomhed inden for fællesskabet, da vil begge betingelser være opfyldt.101 

                                                           
96 Jf. sag 57/86, Grækenland mod Kommissionen præmis 12, jf. Jessen, 2008, s 435 
97 Steinike og Weinlig Sag 78/76, Firma Steinike & Weinlig mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om 
præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Frankfurt), præmis 4 
98 Stardust Marine, C-482/99, Den franske republik mod Kommisssionen for de Europæiske Fællesskaber, 
Domstolens dom af 16 maj 2002 
99 Adria-Wien Pipiline, C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmBH mod Finanzlandsdirektion für Kärnten, domstolens dom 
af 8 november 2001, præmis 41 
100 Jessen, Pernille, 2008, s 447 
101 Jf. sag 730/79, Philip Morris, præmis 11, jf. Jessen, 2008, s 454 
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Artikel 107 stk. 1 indeholder ikke et krav om, at støtten skal påvirke samhandlen eller 

konkurrencen mærkbart.102 Kravet om fordrejning af konkurrencen er effektbaseret og kun et krav 

om mulig potentiel påvirkning, og ikke et krav om, at foranstaltningen rent faktisk skal have 

fordrejet konkurrencen. Domstolen og Kommissionen fortolker disse betingelser vidt, og stiller i 

praksis ikke store krav til opfyldelsen.  

 

4.3 Undtagelsesbestemmelserne i art. 107 TEUF 

Art 107 TEUF fremsætter undtagelser i stk. 2 og 3, hvorved statsstøtte er foreneligt med det indre 

marked. Støtteforanstaltningens formål bliver relevant ved disse vurderinger, hvilket ikke er 

tilfældet i samme grad ved art 107 stk. 1, jf. sag 173/73 Italien mod Kommissionen.103 Ved 

vurdering af, hvorvidt en foranstaltning skal godkendes, og dermed erklæres forenelig med 

fællesmarkedet, skal der foretages en afvejning af, hvorvidt den negative indvirkning på 

konkurrencen opvejes af hensynet til gennemførelsen af et af fællesskabets øvrige 

målsætninger.104 Kommissionen skal dermed altid sikre sig, at der er balance imellem; 

1. Nødvendigheden og proportionaliteten af støtteforanstaltningen for at opnå formålet  

2. Forvridning af konkurrencen, som opstår ved tildelingen af den pågældende støtte.105, 106 

 

4.3.1 Statsstøtte i forhold til kultur 

Kommissionen besidder et vidt skøn107 til at vurdere, hvorvidt en foranstaltning falder under art 

107 stk. 3, dog skal både den108 og kultur fortolkes indskrænkende109. Hvilket kommissionen 

fastslår i N 1/2006110: ”In accordance with the Commission practise, the cultural derogation 

provided for in Article 87(3)(d) must be interpreted restrictively, and should be limited to measures 

for specific projects which are related to the national notion of culture”. Overensstemmelsen med 

Kommissionens praksis relaterer sig i det omtalte citat til afgørelsen NN 88/98111. Afgørelsen 

omhandler støtte til oprettelse af en nyhedskanal i UK, BBC News 24. Støtten blev ikke fundet 

forenelig med undtagelsen i art. 107 stk. 3 litra d (daværende art 87 stk. 3 litra d), da det primære 

                                                           
102 Jessen, Pernille, 2008, s 454 
103 Jessen, Pernille, 2008, afsnit 3.1 
104 Jessen, Pernille, 2008, afsnit 3.1 
105 State aid; Manual of procedure, “Internal DG Competition working documents on procedures for the application af 
articles 107 and 108 TFEU, 2013, s11 afsnit 10 
106 Dette biver benævnt balancetesten 
107 Se afsnit om kompetence 2.1.1 
108 Vesterdorf & Nielsen, 2009, s 56 
109 Quigley, Conor, 2009, s 131 
110 State aid N 1/2006, Slovenia, Promotion of the publishing industry in Slovenia, præmis 48 
111 State aid No NN 88/98, United Kingdom, Financing of a 24-hour advertising-free news channel out of the licence 
fee by the BBC, præmis 36 
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formål med støtten ikke var med henblik på at fremme og bevare kultur, men en opfyldelse 

Storbritanniens borgeres informationsbehov.  

At fremme og beskytte kultur anses i EU som værende en vigtigt prioritet, men dog kan 

bestemmelserne i TEUF ikke betragtes som et instrument til opnåelse af dette mål.112 

Kulturundtagelsen forekommer ikke som en direkte undtagelse fra forbuddet, idet; ”It rather calls 

for a re-conciliation between the cultural goals a given state intervention allegedly pursues and 

the competition objectives which state aid rules seek, in general to attain”.113 Dermed kan en 

given foranstaltning være forenelig, når den omhandler kulturarv og kulturel mangfoldighed jf. 

TEUF art 167, men er ikke nødvendigvis automatisk forenelig, hvis blot den indeholder et kulturelt 

element114 som fremmer og bevarer kulturarven.  

 

4.4 Udledning af krav for forenelighed i de enkelte kategorier 

Når ovennævnte kriterier for statsstøtte er indfriet, vil næste spørgsmål i forhold til art 107 stk. 3 

litra d TEUF være jf. retspraksis, hvorvidt den pågældende foranstaltning angår en forenelig 

kulturstøtteforanstaltning. 

Analysen udleder hvilke kriterier som anvendes i praksis af Kommissionen, ud at der på 

nuværende tidspunkt ikke eksisterer retningslinjer, for hvordan Kommissionen vurderer 

foranstaltninger, der falder under 107 stk. 3 litra d. Analysen vil primær have fokus på hvorvidt 

der anvendes faste kriterier eller blot krav i retspraksis, og hvorvidt der er repetitive krav.  

 

4.4.1 Analyse af statsstøttetildeling til kultursektoren 

Analysen, hvori indgår 275 afgørelser, vil bestå af fem delanalyser som, hver især, repræsenterer 

en selvstændig kategori under kultursektoren.115 Hver enkel delanalyse vil blive afsluttet med en 

delkonklusion for kategorien, hvor de af Kommissionen anvendte krav for forenelighed vil blive 

fastslået. Kravene som fremhæves i analysen vil være de mest fremtrædende, hvor det dermed 

argumenteres for at de pålægges en værdi. 

 

 

 

 

                                                           
112 Written Question P-3173/00 by Valter Veltroni (PSE) to the Commission af 4 Oktober 2000, OJ C 163E, 6/6/2001 
s 51 
113 Psychogiopoulou, Evangelia, 2006, s 4 
114 Psychogiopoulou, Evangelia, 2006, s 4 
115 Se afsnit 3.1  
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De fem delanalyser vil udføres i rækkefølgen som i afsnittet for kultursektoren:  

 A: Kulturarv 

 B: Performance og festivitas 

 C: Visuel kunst og håndværk 

 D: Bøger og Presse 

 E: Audiovisuelle og interaktive medier 

 

4.4.1.1 Kategori A: Kulturarv 

Kulturarv omfatter aktiviteter som: museer, arkæologiske og historiske lokaliteter, kulturelle 

landskaber samt naturarv. De relevante afgørelser116 repræsenterer primært museer samt 

enkelte støtteforanstaltninger til kulturelle bygninger og monumenter. 

 

4.4.1.1.1 Kriterier for kulturforanstaltningens forenelighed 

Afgørelsen NN50/2007 opstiller krav, hvor enkelte bliver gentaget i anden retspraksis, dog 

fremgår alle kravene ikke samlet i andre afgørelser for kulturarv.  NN 50/2007 danner grundlag 

for analysen, da afgørelsen besidder præjudikatværdi samt i efterfølgende praksis anvendes som 

henvisning.117  

 

NN50/2007 omhandler statsstøtte til 8 østrigske museer, hvor støtteforanstaltningens formål 

består i beskyttelse af den nationale kulturarv, ved at fremme cirkulationen af kunststykker i Østrig 

og EU. Museerne låner kunststykker fra andre museer eller private indehavere, og den tildelte 

støtte skal fungere som en garanti i tilfælde af at kunststykkerne udsættes for en ulykke og 

beskadiges. En sådan garanti er omkostningsfuld og støtten bliver tildelt, hvor museerne ikke selv 

råder over en dækkende kapital. 

“[..] costs savings can be reflected not only in the price of entrance tickets but in organizing more 

or larger exhibitions of higher quality. In this sense, the scheme also promotes culture, as more 

people can see more and larger exhibitions”.118 Støtteforanstaltninger skal gøre det muligt for 

modtageren at tilbyde lavere billetpriser, bedre kvalitet eller større udstillinger.  

 

Kommissionen fastslår indledningsvis, ved evalueringen, at museerne skal fungere som:”non-

profit making, permanent institutions in the service of the Austrian society and open to the 

                                                           
116 Se afsnit 3.2 
117 Se bl.a. State aid N 158/2010, Germany, Fußballmuseum Dortmund og State aid 32643 (2011/N), Spain - State 
aid to Basque museums in 2011 
118 State aid NN50/2007 (ex CP206/2005), Austria Indemnity scheme for federal museums, præmis 27 
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public”.119 Afgørelsen henviser ikke til tidligere praksis ved anvendelsen af disse krav, men 

hvorvidt det er første gang de benyttes sammen eller hver for sig, kan ikke vurderes ud fra denne 

afgørelse alene. 

Det støttede må ikke skabe profit(NP-kravet), ikke være af midlertidig karakter(P-kravet) og skal 

være tilgængeligt for alle(T-kravet). Tre krav som i denne afgørelse er anvendt samlet.  

Der vil i nedenstående del, analyseres overordnet i hvilke situationer de tre krav anvendes og 

hvorvidt de faktiske omstændigheder adskiller sig fra omstændighederne i ovenstående 

afgørelse.  

 

Non-profit-krav (NP-krav): Kravet understøttes af N1/2010120, der ligesom, NN 50/2007, har til 

formål at beskytte og udbrede museer og kunstsamlinger, her fra Baskerregionen. Ligeledes 

findes kravet i N 158/2010121, som omhandler støtte til opførelse og vedligeholdelse af et nationalt 

fodboldsmuseum i Dortmund122, hvilket til dels adskiller sig fra de to tidligere nævnte afgørelser, 

da der ved denne foranstaltning, er tale om opførelse af et nyt museum, som ikke indeholder 

støtte til kunstsamlinger som begge de forrige. Dog angår alle tre foranstaltninger museer, hvis 

formål er udstilling af kunststykker som repræsenterer den nationale kulturarv.123  

I SA.32643, som også angår støtte til museer, kunstudstillinger samt andet der formidler den 

baskiske regions kultur, kommer kravet til udtryk via en bekræftelse fra de spanske autoriteter om 

at kommercielle aktiviteter der, skaber profit, ikke bliver fremmet.124 Afgørelsen SA.33997125 

omhandler støtte til museer samt gallerier, hvor formålet er at bevare og fremme kulturarven i Zlìn 

regionen i Tjekkiet. Til forskel fra ovenstående gennemgået praksis, er der ikke kun tale om 

museer, men støtten kan ligeledes tilfalde arkæologiske aktiviteter samt dannelse af samlinger, 

som besidder et kulturelt aspekt. SA.33997 dækker dermed bredere end det tidligere 

analyserede. Det ses yderligere, at medlemsstaterne ligeledes selv nævner i deres 

argumentation, at ansøgningen om støtte går til non-profit virksomheder, men hvor 

Kommissionen ikke nævner det i deres argumentation for foreneligheden.126, 127 Afgørelserne er 

en blanding af støtteordninger og individuel støtte.128 

                                                           
119 State aid NN50/2007 (ex CP206/2005), Austria Indemnity scheme for federal museums, præmis 25 
120 State aid N 1/2010, Spain, State aid to Basque museums, præmis 22 
121 State aid N 158/2010, Germany - Fußballmuseum Dortmund, præmis 29 
122 State aid N 158/2010, Germany - Fußballmuseum Dortmund, præmis 11 
123 Se ligeledes; State aid N 471/2008, Slovenia, Lipica Horses, præmis 25 
124 State aid 32643 (2011/N), Spain, State aid to Basque museums in 2011- præmis 30 
125 State aid SA.33997 (2011/N), Czech Republic, Cultural support programme in the Zlín region, præmis 13 
126 Se bla. State aid 30649 (N 2011), Denmark, State aid to the Danish Shellfish Centre præmis 8, hvor Danmark selv 
kommenterer at på to af områderne for den tildelte støtte vil det fungere som Non-profit.  State aid SA.36358 
(2013/N), Poland, Grants for archaeological research, præmis 9, som omhandler støtte til områder hvor det er en 
forpligtelser at foretage arkæologisk forskning i områder hvor der findes arkæologiske monumenter.  
127 Se afsnit 4.1.1 for kulturdefinition i praksis, hvor nærhedsprincippet gør sig gældende, hvilket også er hvad der 
gør sig gældende her.  
128 For oversigt se bilag 9 
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For den nævnte praksis, som alle lægger vægt på kravet om non-profit, er der overordnet tale om 

lignende faktiske omstændigheder med støtte til museer som udstiller kunststykker og andre 

genstande, som har værdi for den nationale kultur.  

 

Permanent-krav (P-krav): kræver at aktiviteten for støtteforanstaltningen er af permanent 

varighed. I forhold til ovenstående krav optræder P-kravet i færre tilfælde. Kravet gør sig både 

gældende ved foranstaltninger som tildeles som støtteordninger samt individuel støtte.  

N158/2010129 om det tyske fodboldmuseeum kræver Kommissionen ligeledes direkte, at der er 

en permanent udstilling. Det fremgår dog ikke lige så udtrykkeligt i N 27/2009, som i dens faktiske 

omstændigheder minder om NN 50/2007, hvor der blot refereres til, at museet har en permanent 

udstilling: ”Despite the importance of their permanent collections and in order to remain attractive 

to the public, they are also expected to organise temporary exhibitions of significant cultural 

interest”.130 Lignende situationer gør sig gældende i: N1/2010 og SA.32643131. 

 

Tilgængeligheds-krav (T-krav): kræver at det støttede skal være åbent og tilgængeligt for 

offentligheden. Dette krav bliver anvendt i følgende afgørelser for museer:  N158/2010132, NN 

27/2009133, hvor der lægges vægt på, at det støttede er tilgængeligt for offentligheden. I N1/2010 

bliver der ud over tilgængelighed påpeget, at de kulturelle goder skal forekomme attraktive for en 

stor del af offentligheden.  

Sag N378/2009134 omhandler til forskel, fra førnævnte sager, støtte til bevarelse af kulturelle 

monumenter, hvor det i sagens præmis 21 fremgår, at “the beneficiaries shall ensure that the 

monuments acquired are open to a wide audience”. Kommissionens anvendelse af ordet ”shall 

ensure”, oversættes på dansk til ”skal sikre”, og må antages at udgøre et krav til foranstaltningen. 

Ligeledes angår N568/2009135 monumenter, som er forfaldne og har mistet deres kulturelle værdi 

og dermed antallet af besøgende turister. Tilgængelighedskriteriet er omtalt i afsnittet om 

medlemsstaternes forpligtelser, og fremgår ikke i afgørelsens afsnit, som udgør argumentationen 

for forenelighed, til forskel fra anden gennemgåede praksis. Støtteforanstaltningerne til 

monumenterne har til fælles, at alle foranstaltningerne udgør støtteordninger og ikke en individuel 

ordning. For dette krav må det udledes, at museer både kan forekomme som støtteordninger og 

                                                           
129 State aid N 158/2010, Germany, Fußballmuseum Dortmund, præmis 29 
130 NN 27/2009 (ex N25/2009), Hungary, Aid for mobility of museum collections in Hungary, præmis 20 
131 State aid 32643 (2011/N), Spain, State aid to Basque museums in 2011, som omhandler støtte til at fremme og 
beskytte museer samt formidling inden for den baske region.  
132 State aid N 158/2010, Germany, Fußballmuseum Dortmund, præmis 29 
133 NN 27/2009 (ex N25/2009), Hungary, Aid for mobility of museum collections in Hungary, præmis 19 
134 State aid N 378/2009, The Netherlands, Extension of Monument Scheme in North Brabant 
135 State aid N 568/2009, Poland, Aid measures with a cultural objective under the Regional Development 
Operational Programme "Innovative Economy" præmis 27 
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individuel støtte, hvor monumenter kun tager form af støtteordninger. Ydereligere indeholder 

følgende afgørelser T-kravet: SA.38122136 og SA.32643137. 

 

Ud fra gennemgangen af de tre krav kan det udledes, at kravene ikke anvendes konsistent i 

praksis. For museer for nationale kulturelle objekter samt kunstsamlinger gælder NP- og P-kravet 

i vidt omfang. Ved støtte til monumenter gør non-profit kriteriet sig ikke gældende, da monumenter 

ikke udgør en virksomhed som kan skabe profit. Det må udledes at P-kravet ikke gør sig 

gældende, da monumenter, af natur, har en vedvarende og permanet karakter. Ydereligere ses 

det at non-profit samt tilgængelighedskriteriet anvendes i flere tilfælde. I sagerne: NN50/2007, 

N1/2010 samt N158/2010 hvor alle tre delkrav anvendes samlet.  

 

I sagen NN50/2007 opstilles yderligere et krav for museer, hvor kommissionen påpeger, at det 

støttede skal “[..]acquire, conserve, research, communicate and exhibit of art work, for purposes 

of study, education and enjoyment” Kravet bliver gentaget i: 158/2010138, N27/2009139, 

SA.32643140, N1/2010141. Afgørelsen fra 2007, er den første som kommenterer og anvender dette 

krav. 

 

4.4.1.1.2 Delkonklusion 

I figur 4 er kulturarvs aktivteter som ikke er momumenter omtalt ved betegnelsen museum, da 

museer er repræsenteret i flest afgørelser.  

Kommissionens evalueringsmetode for kulturarv kan ikke karakteriseres som repetitiv, da 

kravene langt fra gælder ved alle afgørelser. Kun fire af kategoriens afgørelser indeholder alle 

fire krav142. Der foreligger ingen specifikke karakteristikker der skelner imellem, hvornår de fire 

krav anvendes sammen, og hvornår der kun anvendes et eller to enkelte krav. Permanent 

institution, non-profit og offentlig tilgængelig er de elementer som går igen, som både 

enkeltstående kriterie og samlet gentaget. Ved anvendelse af de tre kriterier sammen ses det 

ligeledes, at der bliver anvendt et krav om at det støttede skal besidde det lærende element. 

Kravene kan anses som værende et forsøg på at opstille kriterier, hvor der primært skelnes 

                                                           
136 Omhandler støtte til miner der bliver anset som kulturelle monumenter, hvilken har mistet deres værdi og dermed 
de besøgende turister. Tilgængelighedskriteriet er nævnt i præmis 52 samt 58.  
137 State aid 32643 (2011/N), Spain, State aid to Basque museums in 2011 – præmis 27 samt 30.  
138 State aid N 158/2010, Germany, Fußballmuseum Dortmund, præmis 29 
139 NN 27/2009 (ex N25/2009), Hungary, Aid for mobility of museum collections in Hungary, præmis 20 
140 State aid 32643 (2011/N), Spain, State aid to Basque museums in 2011, præmis 27 
141 State aid N 1/2010, Spain, State aid to Basque museums, præmis 27 
142 Se Bilag 6 
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imellem ordninger og individuel støtte, samt sagernes faktiske omstændigheder i forhold til 

museer og monumenter. 

 

 

Figur 4; Resultat for Kulturarv og giver et overblik over de opstillede krav for denne kategori; Kilde Egen virkning 

 

4.4.1.2 Kategori B: Performance og Festivitas 

Kategorien dækker over scenekunst, musik, festivaller, markeder og kulturelle højtider, som 

primært har fokus på musik og scenekunst, dans, og fremkommer primært som støtteordninger. 

De individuelle støtteforanstaltninger N122/2010 og N497/2006, dækker begge bredt med et 

udbud af flere aktiviteter inden for kategorien. 

Performance og Festlighed kan let omhandle mere kommercielle tiltag end hvad var tilfældet ved 

”kulturarv”. Kommissionen sætter dermed en begrænsning for foreneligheden i forhold til 

kommercielle tiltag i følgende uddrag ”it should be noticed that cultural programmes with a merely 

industrial/commercial nature designed for mass consumption e.g. classic cultural industries 

sector, would be de facto excluded from the scheme”.143 Der skal dermed ved vurderingen af 

støtteforanstaltningen, tages højde for graden af kommercialisering. 

 

                                                           
143 State aid N 336/2008, Spain, Aid to experimental theatre, music and dance performances in Andalusia for the 
period 2009 – 2013, præmis 31, Se ligeledes State aid N 340/2007, Spain, Aid for theatre, dance, music and 
audiovisual activities in the Basque country, præmis 8. 
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4.4.1.2.1 Kriterier for kulturforanstaltningens forenelighed 

I denne kategori forekommer der ikke en afgørelse med præjudikatværdi. Analysen tager sit 

udgangspunkt i N122/2010144, hvor Kommissionen har fremført flest krav til vurderingen af 

støtteforanstaltningens forenelighed. Der forekommer en vis sandsynlighed i, at kravene ikke er 

opstået i denne afgørelse, men har deres oprindelse i tidligere praksis. Afgørelsen omhandler 

støtte til et Ungarsk Kulturhus, hvis primære aktivitet består i ”Danube Symfoniorkester”. 

Kommissionen ligger i følgende citat vægt på fire krav: “The Commission notes that there are a 

number of conditions for the grant of aid which ensure the compatibility of the measure with Article 

107(3)(d) of the TFEU, [….] Such elements are in particular, the reasonable budget for the five 

years period[….], the geographic area concerned, the cultural nature of the activities and the fact 

that the financing will be only used for very specific costs. Furthermore, the control mechanism 

foreseen […] offers an additional guarantee that only cultural activities falling under Article 

107(3)(d) of the TFEU will be supported”145, som hvilke foranstaltningen skal opfylde før den kan 

findes forenelig med det indre marked. Den modtagende aktivitet som tildeles den givne 

foranstaltning skal dermed: 

1. Have et rimeligt budget inden for en angivet tidsperiode (R-krav) 

2. Være territorial begrænset (TT-krav) 

3. Aktiviteterne skal være af kulturel natur 

4. Finansieringen kun anvendes til de specifikke omkostninger.  

5. Kontrolmekanisme (K-kravet) 

Det er kun N122/2010 som omtaler de fire kriterier samlet. Dog ses det endvidere at kravene 

anvendes enkeltstående i både tidligere og senere retspraksis.  

 

Rimelig budget-krav(R-krav)146: I SA.32144147 og SA.32119148 fra 2011, begge omhandlende 

støtte der skal fremme og beskytte kulturen igennem dans, musik og poesi, kommenteres det i 

afgørelsernes præmis 22, at budgettet kan anses som rimeligt. I N 336/2008 og N340/2007, 

begge omhandlende støtte til spansk dans, musik og teater, benytter Kommissionen samme 

vurderingsmetode. I N497/2006, som er individuel støtte til en udbyder af offentlige 

arrangementer, primært bestående af musik, bliver omkostningen vurderet med kommenteringen: 

”does not seem to be very high”149.  

                                                           
144 N 122/2010, Hungary, State aid to Danube cultural Palace, præmis 16 
145 N 122/2010, Hungary, State aid to Danube Cultural Palace, præmis 16 
146 Dette krav kan ses som værende en del af proportionaliteten for støtteforanstaltningen, men eftersom det direkte 
bliver påpeget i disse afgørelser, kan det dermed antydes at det tillægges en vis værdi, og bliver derfor opstillet som 
et krav.  
147 State aid 32144 (N 2011), Spain, State aid to dance, music and poetry 
148 State aid SA.32119 (2011/N), Spain, State aid to activities in the theatre and circus sectors 
149 State aid No N 497/2006, Czech Republic, Přerov Municipal Hall (Přerov Městskŷ Dům), præmis 19 
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Territorial-krav (TT-krav): Territorial-kravet gentages, men blot, ved dets manglende 

tilstedeværelse i N704/2007, som omhandler støtte til teater og cirkus; “There are no 

territorialisation requirements in the present scheme, meaning that beneficiaries are free to spend 

the budget in any Member State[...]”.150 Med dette fastslår Kommissionen, at kravet ikke er et 

generelt krav, dog må der tages højde for, at afgørelsen er afsagt før N 122/2010, hvorfra kravene 

i analysen er fundet. I afgørelsen SA.32119 fra 2011, ligeledes en spansk sag med støtte til teater 

og cirkus, er et TT-krav ikke opstillet, dog indeholder afgørelsen en tabel151 over, hvordan støtten 

skal fordeles, og heraf fremgår det, at en del af støtten skal ”abroad”. Et TT-krav vil dermed kun 

være et fast krav i N122/2010, og kan dermed ikke anses som et fast krav for kategorien.  

 

Kultur- og Finansieringskrav: Disse krav vil ikke blive behandlet i analysen, da det må antages, 

at kulturkravet er et grundlæggende krav for selve anvendelsen af art. 107 stk.3 litra d, som kan 

forbindes til finansieringskravet, hvormed støtte, som bliver tildelt jf. art 107 stk. 3 litra d, ikke skal 

anvendes til aktiviteter m.m. som ikke er specielle, essentielle152 eller unikke for den specifikke 

kulturforanstaltning. 

 

Kontrol-krav (K-krav): I SA.32144 bliver det bemærket, at modtageren har sikret, at en 

kontrolmekanisme er indført, som medfører en yderligere garanti for, at det kun er kulturelle 

aktiviteter der bliver støttet.153 Kontrol-kravet forekommer ligeledes i N293/2008154. Det må 

antages, at det er medlemsstaten selv, der er ansvarlig for at kontrol-kravet indfries og ikke 

Kommissionen der pålægges denne opgave.   

 

Ovenstående krav har deres oprindelse før 2010, dog er der ikke fundet, hverken før eller efter 

tilfælde hvor alle kravene vurderes samlet.  

 

Gentagende krav fra kategori A afgørelser:  

I afgørelserne er der fundet krav som ligeledes blev anvendt for kategori A155. Dette er tilfældet 

for NP- samt T-kravet. I følgende afgørelser har NP-kravet indgået i vurderingen af foreneligheden 

                                                           
150 State aid N 704/2007, Spain, Aid to theatre and circus sector: Region of Valencia, præmis 39 
151 Se bilag 7 
152 F.eks. State aid SA.32119 (2011/N), Spain, State aid to activities in the theatre and circus sectors, præmis 21 
153 State aid 32144 (N 2011), Spain, State aid to dance, music and poetry, præmis 22 
154 State aid No N 293/2008, Hungary, Aid for multifunctional community cultural centres, museums, public libraries, 
præmis 32 
155 Se afsnit 4.4.1.1.1 
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med art. 107 stk. 3 litra d: N464/2009156, SA.32114157, SA.32119158, N 293/2008159, N 704/2007160 

og N 497/2006161. Den sidste sag er særlig idet virksomheden egentlig skaber profit, men kun på 

dens ikke-kulturelle aktiviteter, og dermed bliver anset som non-profit, hvad kultur angår. T-kravet 

er fundet i: SA.32114162 og N336/2008163.  

 

4.4.1.2.2 Delkonklusion 

Afgørelserne for Performance og festivitas indeholder to krav, som dog ikke er repetitive i deres 

anvendelse, hvilket er på trods af, at sagerne i stor udtrækning minder om hinanden i deres fakta. 

Kategorien dækker primært over støtteordninger, hvor individuel støtte kun ses når modtageren 

udbyder en bred vifte af aktiviteter. Støtteordningerne kræver opfyldelse af flere krav end hvad 

der er gældende for individuel støtte. Ved støtteordninger, skal det støttede leve op til alle fire 

krav, som gennemgået ovenfor, hvor det ved en individuel støtteforanstaltning kun er set, at det 

støttede skal leve op til non-profit-kravet. Analysen viser at der ej heller for denne kategori er 

opsat faste krav, men at der, ikke desto mindre, anvendes krav til vurderingen.  

 

Figur 5; Resultat for Performance & Festlighed og giver et overblik over de opstillede krav for denne kategori, Kilde: 
Egen virkning 

 

                                                           
156 State aid No N 464/2009, Hungary, Aid to performing arts organisations, præmis 28 
157 State aid 32144 (N 2011), Spain, State aid to dance, music and poetry, præmis 20 
158 State aid SA.32119 (2011/N), Spain, State aid to activities in the theatre and circus sectors, præmis 20 
159 State aid No N 293/2008, Hungary, Aid for multifunctional community cultural centres, museums, public libraries, 
præmis 31 
160 State aid N 704/2007, Spain, Aid to theatre and circus sector: Region of Valencia, præmis 41. Dog benytter denne 
afgørelse sig delvist af kriteriet, da det er “mostly unprofitable” 
161 State aid No N 497/2006, Czech Republic, Přerov Municipal Hall (Přerov Městskŷ Dům), præmis 15 
162 State aid 32144 (N 2011), Spain, State aid to dance, music and poetry præmis 17 
163 Dette var samtidig tilfældet i; State aid N 336/2008, Spain, Aid to experimental theatre, music and dance 
performances in Andalusia for the period 2009 – 2013, præmis 36 
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4.4.1.3 Kategori C: Visuel kunst og håndværk 

Denne kategori dækker over aktiviteter som håndværk, kunst og fotografi. Grundet det lave antal 

sager for kategorien, er det fundet nødvendigt at drage paralleller til de andre kategorier, for at 

vurdere hvorvidt der anvendes krav som udgør gentagende elementer for hele kultursektoren.  

Afgørelsen N220/2008 omhandler individuel støtte, for at fremme genskabelsen af Kalnciema 

Street i Riga, ved at restaurere træbygningerne herpå og igen gøre dem til en økonomisk aktiv 

del af byens miljø.  

 

4.4.1.3.1 Kriterier for kulturforanstaltningens forenelighed 

Afgørelsen indeholder en restriktion i forhold til, hvad der bliver finansieret og kan anses som et 

rimeligt budget: 

“The scope of the measure is restricted to the protection of the national heritage as the renovation 

works are strictly limited to the proper functioning, maintenance and preservation of the historic 

value of the wooden buildings and the surrounding land plot, and the notified aid does not exceed 

the minimum necessary to achieve the objective of heritage conservation, nor does it exceed the 

relevant cost”.164 Kommissionen kræver herved, at der anvendes et rimeligt budget, som ikke 

overstiger mindsteomkostningerne ved at udbyde den enkelte aktivitet, hvilket er lignende R-

kravet i kategori B.   

 

Der kan ikke ud fra én afgørelse opstilles en generel konklusion, dog må det bemærkes, at det i 

denne ene afgørelse blev set, at kravet: et rimeligt budget er gentaget. Hvorvidt det kun gør sig 

gældende for individuelle støtteforanstaltninger er ikke muligt at fastslå, da der ikke er set 

afgørelser med støtteordninger for denne kategori.  

 

 

Figur 6; Resultat for visuel kunst og håndværk og giver et overblik over de opstillede krav, Kilde: Egen virkning 

 

                                                           
164 State Aid n° N 220/2008, Latvia, EEA/Norwegian Financial Mechanism priority "Conservation of European cultural 
heritage" – SIA BC GROUP individual project "Second Life: Restoration of Wooden Cultural Heritage at 
Kalnciema/Melnsila quarter in Riga", præmis 29 
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4.4.1.4 Kategori D: Bøger og Presse 

Kategori D favner bredt og omfatter alt i forbindelse med litteratur, som f.eks. fysiske bøger, 

presse og andre printede dokumenter (herefter kaldt litterære værker). Derudover dækker 

kategorien over biblioteker samt bogmarkeder. I støtte til litterære værker er et gennemgående 

element ønsket om at fremme og bevare den sproglige kultur.  

Primært omhandler praksis den sproglige mangfoldighed ved udgivelse af aviser og magasiner 

samt bøger, og ikke det faktiske litterære indhold i værkerne, hvormed kulturkravet primært må 

være forbundet med sproget.  

 

4.4.1.4.1 Kriterier for kulturforanstaltningens forenelighed 

N355/2005165 er den ældste afgørelse i denne kategori, og vil udgøre udgangspunktet. Afgørelsen 

omhandler støtte til tidsskriftet Kalligram, der udgiver digte, historier, samt undersøgelser. 

Modtageren argumenterer for, at støtten falder under traktatens undtagelser, da den støttede 

aktivitet besidder et kulturelt formål ved at favoriserer udbredelsen af den litterære avis på et 

minoritetssprog. I afgørelsens præmis 13 opstilles ikke generelle krav for undtagelsen, men 

grundet fokus på et minoritets sprog, bliver rådets resolution166 vedrørende den sproglige 

mangfoldighed og indlæringen af fremmedsprog inden for rammerne af gennemførelsen af 

målene for det Europæiske Sprogår 2001, bragt i anvendelse. Ligeledes anvendes EU’s Charter 

om grundlæggende rettigheder167 (herefter Chartret) angående sproglig mangfoldighed som en 

del af argumentationen for forenelighed med art 107 stk. 3 litra d. 

Anvendelsen af Rådets Resolution og Chatret kan ikke anses som et generelt krav for kun denne 

kategori, da undtagelsen angår sprog generelt og ikke kun i de litterære værker, men udgør en 

grundlæggende rettighed i EU.168 Det må formodes, at den sproglige mangfoldighed eksempelvis 

også gældende inden for film eller musik. En stor del af afgørelserne169 omhandler støtte til 

litterære værker, med fokus på et minoritets sprog i det givne medlemsland, hvilket medfører 

anvendelse af Rådets Resolution fra 2002 og Chartret art 22. 

                                                           
165 State aid N 355/05 Slovak Republic - Kalligram, s.r.o., Individual aid in favour of periodical 
166 Rådets Resolution af 14. februar 2002 om fremme af den sproglige mangfoldighed og indlæringen af 
fremmedsprog inden for rammerne af gennemførelsen af målene for Det Europæiske Sprogår 2001 (2002/C 50/01), 
hvor Kommissionen opfordre til (1) at støtte medlemsstaterne i deres gennemførelse af ovennævnte henstillinger. 
167 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, (2010/C 83/02). Nogle afgørelser referer til den 
første version af chartret: (2000/C 364/01). Art 22: Kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed: Unionen respekterer 
den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed. 
168 Jf. afsnit 1.6.1, EU chartret har med Lissabon-traktaten opnået traktatværdi. 
169 State aid N 132/09, Spain, Publishing aid for Basque literature, præmis 28, State aid No N 660/06, Slovak- 
Republic Individual aid in favour of periodical “Kalligram”, præmis 14, State aid No N 663/06, Slovak Republic, Aid to 
Petit Press a.s. in favour of periodical “Vasarnap”, præmis 17, State aid SA.35814, SA.35815, SA.35816 and 
SA.35817, Slovakia, Individual state aid to Madach-Posonium, Lilium Aurum, Petit Press and MPhilms, præmis 17, 
State aid No N 675/06, Slovak Republic, Madách-Posonium, s.r.o., Individual aid in favour of periodical, præmis 17 
og State aid No N 712/06, Slovak Republic , Aid to LOAR s.r.o. in favour of periodical “ÚJ NŐ”, præmis 20.  
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Tre spanske sager fra 2012170 anvender ikke Rådets resolution, men blot chartret art 22, dog 

bliver Rådets Resolution anvendt i senere afgørelser171, hvorfra det må udledes, at det ikke kan 

betragtes som en bortgang for anvendelsen.  

Retspraksis før år 2000, har ikke anvendt ovenstående ”undtagelsesmulighed”, da begge er 

udstedt efter dette år. Det blev set i CELF dommen fra 93172, at vurderingen af den sproglige 

mangfoldighed ligeledes blev pålagt værdi, som i CELF var i form af udbredelse af det franske 

sprog ved fransk litteratur. 

Rådets resolution og Chartret bliver anset som en undtagelsesmulighed, under hvilke 

støtteforanstaltninger kan undtages, hvis formålet medfører en øget sproglig mangfoldighed. Det 

vil dog ikke udgøre et krav i afhandlingens øjemed, men ligeledes en mulighed for, at 

foranstaltningen bliver anset som forenelig.  

 

4.4.1.4.1.1 Kriterier fra nyere praksis  

Tre faktorer går igen i flere tilfælde i retspraksis, og må dermed opstilles som eventuelle krav for 

denne kategori. 

 

Informationskrav (I-krav): Kravet bliver understøttet af N 1/2006 og N 132/2009, og angår 

udbredelsen af kulturel information, som det støttede skal bidrage til. N1/2006 omhandler en 

støtteordning, hvor Kommissionen fremstiller kravet som: “It further supports the improvement of 

the knowledge and dissemination of the culture and history of the European peoples”.173 

Ligeledes omhandler N 132/2009 en støtteordning, hvis formål er at fremme det baskiske sprog, 

hvor det argumenteres at “furthermore, the aided Basque publications are partly designed to 

provide information on cultural history”.174  

 

Mængde-krav (M-krav): For støtteordningerne N132/2009, SA.34168, SA.34138 og SA.34328, 

kræver Kommissionen udgivelse af et minimum antal af litterære værker for, at ansøgerne kan 

drage fordel af undtagelsen, og dermed få tildelt støtte. Retspraksis, som tillægger dette krav en 

værdi, er afsagt i 2009 og 2012. Fra 2013 findes fire kombinerede afgørelser fra Slovakiet175 som 

                                                           
170 SA.34168, SA.34138 og SA.34328 
171 SA.35814, SA.35815, SA.35816 and SA.35817 
172 T 49/93, dom af 18.9.1995 Société Internationale de diffusion et d’édition mod Kommissionen for de Europæiske 
fællesksaber, præmis 62. ”For så vidt angår det kulturelle formål med den omtvistede støtte er det udbestridt af 
parterne, at den franske regerings formål er udbredelsen af det franske sprog og fransk litteratur”. 
173 Præmis 54 
174 Præmis 29 
175 State aid SA.35814, SA.35815, SA.35816 and SA.35817, Slovakia, Individual state aid to Madach-Posonium, 
Lilium Aurum, Petit Press and MPhilms 
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individuel støtte, der ikke anvender kravet, hvormed det kan udledes, at netop dette kriterie 

gælder for støtteordninger og ikke individuel støtte.  

 

Permanent-krav: Dette krav gør sig gældende i SA.34168, SA.34138 og SA.34328 fra 2012. 

Kravet kræver, at støttemodtager ”[..]have their permanent establishment/residence in Spain or 

in any other EEA Member State at the time the aid is paid out”.176 I retspraksis er kravet ikke set 

før 2012, hvilket holdes op imod de tre kombinerede afgørelser fra 2013, og her gør det samme, 

som ved mængde-kravet, sig gældende. P-kravet gør sig umiddelbart ikke gældende for 

individuelle ordninger.  

 

4.4.1.4.2 Delkonklusion 

Sagernes faktiske omstændigheder er for denne kategori meget ens. Kategorien anvender i et 

bredt omfang rettigheden til sproglig mangfoldighed jf. UNESCO, Rådets resolution samt EU 

chartret for grundlæggende rettigheder, hvorunder afgørelserne ikke indeholder krav i 

afhandlingens definering, men udgør en undtagelsesmulighed. 

I nyere praksis kan det udledes, at ud over foreneligheden under den sproglige mangfoldighed er 

enkelte krav repetitive. Kravene angår info-, mængde- samt permanent-kravet og afhænger af, 

hvorvidt der er tale om en individuel støtteforanstaltning eller en støtteforanstaltning for en hel 

ordning. En støtteordning vil kræve opfyldelse af flere krav end blot fokus på den sproglige 

mangfoldighed, da der, som set, i afsnit 2.1.2, er forbundet en større usikkerhed med denne type 

ordning.  

 

 

Figur 7; Resultat for Bøger og Presse og giver et overblik over de opstillede krav for denne kategori, Kilde; Egen 
Virkning 

                                                           
176 SA.34168, præmis 12, SA.34138, præmis 7 og SA.34328, præmis 6 
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4.4.1.5 Kategori E:  Audiovisuelle og interaktive medier 

Kategori E omfatter tv, radio, film, video, video spil (online og ikke online) samt internet 

podcasting. Kategorien udgør den største af de fem kategorier. Tildelingen af støtte behandles 

forskelligt fra de andre kategorier, da Kommissionen i 2001 udstedte meddelelsen ”om visse 

juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre visuelle værker”177, som blev fornyet i 2013178. 

I pressemeddelelsen179 for biografmeddelelsen blev det anført at ”Kommissionen har til hensigt 

at bidrage til at fjerne barrierer, som hindrer vore skabende kunstnere og industrien i at udnytte 

fælleskabsdimensionen fuldt ud”. Dermed vil biografmeddelelsen skabe en større konkurrence 

på markedet, da den ved tildeling af støtte kan fjerne barrierene til markedet.  

Meddelelsen bygger på kriterier, som er udarbejdet i praksis, hvor kriterierne første gang blev 

opstillet i den franske sag N3/98180 og senere hen gentaget i bl.a. i den svenske afgørelse 

N748/1999181 præmis 52. Den franske afgørelse fra 1998 angik en national støtteordning, 

hvorudfra anvendelsesområdet er fastlagt, som jf. pressemeddelelsen kun udgør nationale 

støtteordninger. Dermed gælder de opstillede kriterier ikke for individuelle tilfælde.  

4.4.1.5.1 Kriterier for kulturforanstaltningens forenelighed 

Biografmeddelelsen opstiller fire specifikke forenelighedskriterier, som skal opfyldes førend en 

foranstaltningen kan godkendes. Derudover skal foranstaltningen ydereligere opfylde et kriterie 

om generel overensstemmelse med EU-traktaten.182 Jf. 2.3 i meddelelsen er kriterierne som 

følger: 

a) Kriteriet om generel overensstemmelse med lovgivningen 

b) De specifikke kriterier for vurderingen af statsstøtte til biograffilm og TV-produktion 

1) Støtten skal gå til et kulturelt produkt.  

2) Producenten skal have frihed til at bruge mindst 20 % af filmbudgettet i andre 

medlemsstater, uden at der sker en nedsættelse af støtten under den pågældende 

ordning.  

                                                           
177 KOM(2001)534 endelig. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle 
værker (2002/C 43/04) - (KOM(2001) 534 endelig) 
178 Meddelelsen fra den europæiske unions institutioner, organer, kontorer og agenturer Europa-Kommissionen - 
Meddelelse fra Kommissionen om statsstøtte til film og audiovisuelle værker - (2013/C 332/01),  
179 ’Kommissionen vedtager en meddelelse om fremtiden for den europæiske sektor for biograffilm og audiovisuelle 

værker’ Pressemeddelelse IP/01/1326, Bruxelles, den 27. september 2001 
180 På Kommissionens hjemmeside er det, som i metode afsnittet beskrevet, kun muligt at finde afgørelser tilbage til 
2000, derfor er denne ikke en del af datamaterialet. Ligeledes har det, derudover ej heller, været muligt at finde 
afgørelsen i sin fulde tekst.  
181 Statligt stöd nr N 748/99, Sverige, Ordning för stöd till filmproduktion och filmrelaterad verksamhet (Avtalet om 
Svenska Filminstitutet) Förslag om att inte göra invändningar 
182 State aid N 638/2009, Ireland, Extension of Broadcasting Funding Scheme, præmis 17 
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3) Støttens andel af produktionsbudgettet skal i princippet være begrænset til 50% 

med henblik på at stimulere normale handelsmæssige initiativer, som er naturlige 

i en markedsøkonomi og for at undgå, at medlemsstaterne overbyder hinanden. 

Vanskelige film183 og lavbudgetfilm er undtaget fra denne grænse.  

4) Supplerende støtte til specifikke filmproducerende aktiviteter (f.eks. 

efterproduktion) er ikke tilladt, fordi det skal sikres at støtten har en neutral 

tilskydende virkning. 

 

De opsatte kriterier angår primært kravet i kulturundtagelsesbestemmelsen: at foranstaltningen 

ikke unødvendigt skal begrænse eller fordreje konkurrencen. Til forskel fra meddelelsen fra 2001 

består meddelelsen fra 2013 af syv kriterier, som kan ses i bilag 8. 

 

Kategoriens retspraksis spænder over perioden 1999 - 2014. Dommen fra 1999, den ovenfor 

omtalte afgørelse N748/1999, anvender ikke biografmeddelelsen, da meddelelsen ikke var 

udstedt på tidspunktet for vurderingen af sagen, men gentager kriterierne fra den oprindelige 

franske dom.  

Efter udstedelse i 2001 anvendes biografmeddelelsen ved nationale støtteordninger. På 

tidspunktet for afhandlingen er kun få afgørelser afsagt ud fra biografmeddelesen 2013, og 

dermed finder meddelelsen fra 2001 anvendelse for afhandlingen. 

Det må endvidere konstateres, at ved støtte, som tildeles individuelle ordninger anvendes 

kriterierne ligeledes blot analogt. Dette er bl.a. set i sagerne: N 280/06, N 283/06, N 279/06, N 

281/06, N 282/06, N 393/06 samt N458/2004. Analog anvendelse fremgår ligeledes af T-

193/06184, hvor Kommissionen har fundet støtteforanstaltningen forenelig med art 107 stk. 3 litra 

d, jf. biografmeddelelsen fra 2001. Det fremgår af præmis 24, at støtteforanstaltninger kan findes 

forenelige med fællesmarkedet enten ved anvendelse af kriterier angivet i meddelelsen, ved at 

anvende kriterierne analogt eller som relevant reference. Dog bliver det samtidig fastslået i 

dommen, at selvom en afgørelse er i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelsen, skal 

Kommissionen sikre sig, at der ikke i ordningerne er opstillet klausuler, som er i modstrid med 

EU-traktatens bestemmelser.185 Det kan dermed udledes at Kommissionen ikke blot vurderer 

hvorvidt en given ordning opfylder biografmeddelelsens kriterier, men skal undersøge 

foranstaltningen nærmere.  

                                                           
183 Vanskelige film og lavbudgetfilm er undtaget fra denne grænse. Kommissionen er af den opfattelse, at det under 
nærhedsprincippet er de enkelte medlemsstaters opgave at etablere en definition af vanskelige film og lavbudgetfilm i 
henhold til nationale parametre, jf. 2.3.b.3 i biografmeddelelsen 
184 T-193/06, Rettens doms (femte afdeling) 13. september 2010, Télévision francaise 1 SA (TF1) mod Europa-
Kommissionen 
185 Præmis 3 
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4.4.1.5.2 Delkonklusion 

Kategorien gør sig forskellig fra de andre, da den anvender faste kriterier jf. biografmeddelelsen. 

Meddelelsen giver ved opfyldelse af sine fem kriterier (syv kriterier ved biografmeddelelsen fra 

2013) ”automatisk” forenelighed med art 107 stk. 3 litra d, dog med forbehold for klausuler der 

strider imod EU-retten. Anvendelsen af disse kriterier gør ikke forskel i sagernes faktiske 

omstændigheder, men skelner kun hvorvidt foranstaltningen tilgår en ordning eller en individuel 

modtager. Ud fra retspraksis kan det udledes, at kriterierne gælder direkte for nationale 

støtteordninger, men samtidig opsætter de indirekte krav for støtte til individuelle film, da de 

anvendes analogt. Kriterierne angår til forskel fra de andre kategorier, kriterier til det der faktisk 

støttes, krav til opfyldelse af betingelserne i art 107 stk. 3 litra d.  

 

Figur 5; Resultat for Audiovisuelle og interaktive medier og givet et overblik over de opstillede krav for kategorien, 
Kilde; Egen virkning  

 

4.5 Juridisk delkonklusion 

TEUF art 107 stk. 3 litra d omhandler statsstøtte der tildeles kulturaktiviteter, hvilket er en 

undtagelsesbestemmelse til art 107 stk.1, som fremsætter et generelt forbud mod tildeling af 

statsstøtte, hvor det fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen på det indre marked. En 

støtteforanstaltning kan ikke vurderes imod undtagelsesbestemmelsen, før den i første omgang 

opfylder kriterierne til at udgøre statsstøtte. Kulturdefinitionen i EU er bred, og bliver af 

Kommissionen defineret ud fra rammerne opsat af UNESCO, som fastslår at kultur er: ”et sæt af 

forskellige spirituelle, materielle, intellektuelle og emotionelle træk i samfundet eller en social 

gruppe, der ikke kun omfatter kunst og litteratur, men ligeledes livstil, samlivsformer, 

værdisystemer, traditioner og tro”. Fortolkningen af det præcise kulturbegreb og hvad som udgør 

national kultur er overladt til medlemsstaterne selv jf. nærhedsprincippet, hvorfor Kommissionen 

i deres beslutninger om statsstøtte ikke tager aktivt stilling til det kulturelle element. Det er dermed 

ikke muligt for afhandlingen at fremsætte en præcis definition på, hvordan kultur skal fortolkes jf. 

art 107 stk. 3 litra d.  

Statsstøtte

Individuel støtte
Analog anvendelse af 
biografmeddelelsen

Støtteordning Biografmeddelelsen
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Kultur i et markedsperspektiv anses af UNESCO og Kommissionen som en samlet sektor men 

bliver i praksis opdelt i flere kategorier. Statsstøtte til de enkelte kategorier bliver af Kommissionen 

foretaget ud fra forskellige evalueringsmetoder, hvor der både anvendes fastsatte kriterier og 

enkelte krav.  Analysen har udledt krav som pålægges en værdi ved vurderingen af forenelighed, 

men bliver ikke anvendt konsekvent inden for afgørelser i samme kategori eller som en samlet 

pakke.  

 

Dybden og detaljeringsgraden af analysen er begrænset men indikerer at antallet af krav til en 

støtteforanstaltning afhænger af, hvorvidt støtteforanstaltningen tildeles en individuel modtager 

eller en støtteordning. Generelt er der en tendens til at støtteordninger skal opfylde flere krav for 

at findes forenelige med undtagelsesbestemmelsen.  

Det kan hermed konkluderes at Kommissionen ved evaluering af kulturundtagelsesbestem-

melsen i art 107 stk. 3 litra d ikke anvender repetitive og generelle kriterier, men vurderingen 

afhænger af hvilken kategori aktiviteten falder under, samt hvorvidt der søges individuel støtte 

eller til støtteordning.  

.   
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Kapitel 5 Kultursektoren og kulturgoderne fra et økonomisk 

perspektiv 
 

5.1 Sammenligning af kategorier fra juridisk analyse med økonomisk 

tilgang til markedet 

5.1.1 Indledning til markedet og goderne 

I dette afsnit introduceres de forskellige kulturelle kategorier fra et økonomisk perspektiv. Afsnittet 

vil kort fastslå, hvorvidt forskellene mellem kategorierne A-F fra den juridiske analyse også gør 

sig gældende i et økonomisk perspektiv. Sammenligningen af kulturmarkedets kategorier 

foretages med baggrund i Dansk Statistiks (herefter DST) opdeling af markedet. 

Kulturgodets karakteristika som vare er en væsentlig del af hvordan godet bliver betragtet og 

fungerer på markedet, og derfor vil dette afsnit analysere typen af gode og dets karakteristik.  

 

5.1.2 Den økonomiske definition af kategorierne  

Den kulturelle industri dækker ud over kulturmarkedet også den kreative industri. Den kreative 

industri anvendes bredt og omfatter hele kunst og kultursektoren, der består af aktiviteter som: 

performance art herunder musik, teater opera og dans, kulturarv, hvilket inkluderer museer samt 

kulturarv som ikke er flytbart, så som monumenter, bygninger osv., den kulturelle medieindustri 

som inkluderer lydoptagelser, film, software og spil, udgivelser, radio og tv samt industrier såsom 

mode og reklamer.186  

DST benytter sig af følgende kategoriopdeling;  

 Kulturarv 

 Scene og musik 

 Visuel kunst og design og  

 Medier, biblioteker og litteratur 

 Idræt og fritid 

 Anden kulturel aktivitet 

 

Overskrifterne dækker over flere underkategorier, som fremgår af bilag 10. DST’s 

kategoriopdelingen er ikke til stor forskel fra, hvad der gør sig gældende for den juridiske opdeling 

af kultursektoren. DST medtager kategorien ”idræt og fritid”, som ikke vil indgå i analysen, da det 

ej heller udgjorde en kategori ved UNESCO’s opdeling i den juridiske analyse187. Derudover 

                                                           
186 Towse, Ruth, 2011, s 3 
187 Se afsnit 3.1 
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dækker DST’s kategori ”medier, biblioteker og litteratur” over to juridiske kategorier; ”Bøger og 

Presse” samt ”Audiovisuelle og interaktive medier”. DST’s kategori for ”Visuel kunst og design” 

dækker over de juridiske kategorier: ”visuel kunst og håndværk” samt ”Design og kreative 

tjenesteydelser”. I nedenstående tabel er de to kategori-inddelinger sammenlignet og matchet. 

 

UNESCO’s opdeling DST’s opdeling 

Kulturarv Kulturarv 

Performance og festivitas Scene og Musik 

Visuel kunst og håndværk Visuel kunst og design 

Bøger og Presse Medier, bibliotek og litteratur 

Audiovisuelle og interaktive 

medier 

Medier, bibliotek og litteratur 

Design og kreative 

tjenesteydelser 

Visuel kunst og design 

Tabel 3 Sammenligning af UNESCOs og DSTs kategoriopdeling 

På baggrund af sammenligningen i ovenstående tabel samt en undersøgelse af, hvilke kulturelle 

goder der falder i hvilke kategorier i henholdsvis UNESCO’s og DST’s opdeling, vurderes det, at 

de to inddelinger er sammenlignelige. Derfor vil benævnelserne fra den juridiske kategoriopdeling 

anvendes igennem den økonomiske analyse.  

 

5.2 Kulturgodet -  privat eller offentligt  

5.2.1 Private goder 

Private goder, er til forskel fra offentlige goder og tjenesteydelser, goder hvor enkelte brugere 

eller virksomheder kan tilegne sig fordele ved at opnå ejendomsret over det specifikke gode eller 

tjenesteydelse.188 Oftest vil den enkelte bruger erhverve sig ejendomsretten til godet, og således 

være i stand til at drage fordelene, da private goder er ekskludérbare.189   

 

5.2.2 Offentlige goder 

Offentlige goder besidder flere specifikke og karakteristiske egenskaber. Goderne er 

karakteriseret ved deres almene tilgængelighed, hvor principielt den enkeltes brug ikke vil 

reducere en andens nytte af et sådan gode. Problematikken består i at det ofte vil være vanskeligt, 

eller endda umuligt, at indkræve betaling fra den enkelte bruger, da det netop ikke er muligt at 

                                                           
188 Throsby, David, 2010, s 19 
189 Towse, Ruth, 2010, s 28 
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udstykke dem190, hvilket kan resultere i en ikke optimal produktion af godet. Ligeledes medfører 

godets karakteristik, at det kan være svært at indfange al profit, da forbrugerne med stor 

sandsynlighed vil ”free ride” på andres betalinger.191 ”Free riding” er defineret ved, at enkelte 

drager fordel af ressourcer eller goder, som de ikke har betalt for eller har et overforbrug i forhold 

til, hvad de har betalt. Dette er en faktor, som desuden medvirker til faldende 

investeringsincitament for private aktører.  

”Rene” offentlige goder forekommer ikke særlig ofte og de typiske eksempler herpå er Forsvaret, 

smukke landskaber eller ren luft.  

 

5.2.3 Kulturgodet  

Det kulturelle gode kan forekomme både materielt og immaterielt. Det materielle gode kan 

eksempelvis være et kunststykke eller en bog, hvor det immaterielle eksempelvis kan være en 

musical opførsel eller et museumsbesøg. Derudover kan godet forekomme enten som et endeligt 

produkt eller være en del af et andet produkt, hvor det endelige produkt ikke nødvendigvis 

defineres som et kulturelt gode.192 Et kulturelt gode har ud over det kulturelle element, ligheder 

med normale goder193 og tjenesteydelser, da kulturen ofte blot er et udtryk ved godet.  

Et kulturelt gode vil typisk have forbundet høje faste omkostninger med produktionen af den første 

enhed, imens de marginale omkostninger ved at producere yderligere enheder er relativ lav.194 

Eksempelvis ved kategorien performance og festivitas kan det forestilles, at ved udarbejdelsen 

af et teaterstykke, vil selve opsætningen af stykket være forbundet med høje omkostninger i form 

af bl.a. sceneopbygning og kostume, men når stykket er indøvet og opført første gang, vil 

marginalomkostningerne falde ved de følgende forestillinger. Hvor der ikke nødvendigvis er 

forbundet samme omkostninger ved kulturarv i form af kulturelle gamle sten, som eksempelvis 

Hammerhus. 

Kulturgodet har flere af de karakteristika, der definerer et offentligt gode. Visse kulturelle goder er 

ikke udtømmelige i den forstand, at det er muligt at øge antallet af forbrugere, uden at reducere 

forbruget af godet for den individuelle forbruger, hvor det ligeledes kan være svært at ekskludere 

brugere fra at anvende produktet, da en person kan være i stand til at bruge produktet uden 

tilladelse fra leverandøren195, når det florerer frit på markedet, som f.eks. smukke byer eller 

nationale monumenter.  

                                                           
190 Eide & Stavang, 2009, s 103 
191 Towse, Ruth, 2010, s 5 
192 Towse, Ruth, 2011 s 1 
193 Normale goder er defineret som goder hvor den efterspurgte mænge til hver en pris stiger med indkomsten, jf. 
Frank, Robert, 2008, s 37 
194 Towse, Ruth, 2011 s 2 
195 Baumol, William, ‘Application of Welfare Economics’ I Towse, Ruth, 2011 s 11 
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David Throsby196 argumenterer at det kulturelle gode også har en privat karakter. Han påpeger, 

at der ved en økonomisk vurdering, skal der tages højde for at godet kan være et offentlig, et 

privat gode eller besidde begge karakteristika på én og samme tid. Det at læse en bog eller at se 

et skuespil bliver af David Throsby anvendt som eksempler på kulturgoders private karakter. Han 

argumenterer for, at det netop er den enkelte bruger der opnår nytte ved at læse en bog eller se 

et skuespil. For eksempelvis museer og teaterstykker vil der være mulighed for ekskludering af 

brugere, da der oftest vil være en omkostning i form af billetpris.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at kulturgodet bærer præg af at være et offentlig 

gode med visse private karakteristika. Ved en vurdering af markedet samt dettes karakteristika 

er det derfor nødvendigt at have denne blanding for øje. Godernes besiddelse af begge aspekter 

vil medføre, at det ikke altid er muligt at konkludere, hvorvidt det manglende incitament til 

investering på markedet skyldes, at goderne agerer som offentlige goder, eller at dette skyldes 

andre faktorer.  

  

                                                           
196 David Throsby er internationalt kendt for hans forskning og skrifter inden for kunst og kulturøkonomi. Han er 
professor i økonomi ved Macquarie Universitet, Sydney og har fungeret som konsulent for regeringen og private 
virksomheder, samt internationale agenturer inklusiv bl.a.  FAO, OECD, UNESCO. 
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Kapitel 6 Økonomisk analyse af kulturmarkedet 
 

6.1 Introduktion til analyse af samfundets samlede velfærd 

Velfærdsøkonomi er et udtryk for et samfunds samlede velfærd og kan anvendes som et værktøj, 

der tilbyder en analytisk ramme til vurderingen af ændringers effekt på markedet inden for 

eksempelvis politiske tiltag.197 Dette værktøj kan anvendes til vurdering af, hvorvidt en given 

retsforanstaltning medfører en forbedret tilstand på markedet. 

Som udgangspunkt fordrejer statsstøtte konkurrencen, hvormed det er fundet relevant at foretage 

analysen med henblik på at vurdere, hvorvidt kulturmarkedet har brug for støtte, hvilket gøres ud 

fra et velfærdsøkonomisk perspektiv. Analysen af kulturgodet på markedet, vil være todelt. Først 

analyseres et marked med fuldkommen konkurrence og et med monopol, hvorefter kulturgodet 

analyseres i forhold til de opstillede karakteristika, med henblik på at vurdere hvorvidt en offentlig 

indblanding medfører en øget markedsvelfærd. 

 

6.2 Kulturøkonomiens væsentligste karakteristika 

Kulturøkonomien agerer anderledes end, hvad der er kendetegnet for den neoklassiske teori198 

som er gældende ved fuldkommen konkurrence og monopol. Væsentlige faktorer for den 

økonomiske teori består i godernes karakteristika, værdivurdering samt karakteristikken for 

efterspørgsel.  

Ved en vurdering af kultur fra et økonomisk perspektiv kan det, ifølge Trine Bille199, gøres på to 

forskellige måder i form af det:  

1. Det velfærdsøkonomiske perspektiv  

2. Det markedsøkonomiske perspektiv.  

Hun skriver at ”hvor den velfærdsøkonomiske tankegang handler om at maksimere samfundets 

nytte og fordele ”kagen” bedst muligt, handler økonomisk vækst om at gøre den samlede ”kage” 

større”.200 Det velfærdsøkonomiske perspektiv af kulturmarkedet tager i dens vurdering højde for 

den enkelte borgers subjektive opfattelse af, hvad der kan betragtes som livskvalitet og værdi, 

hvilket danner baggrund for en borgers nytte.201 Det markedsøkonomiske perspektiv tager 

                                                           
197 Towse, Ruth, 2011, s 3 
198 Neoklassisk teori bygger på den klassiske økonomiske teori, som bygger på virksomheder som en 
produktionsfunktion, rationalitet og profitmaksimering, jf. Nielsen & Tvarnø, 2014, s487 
199 Trine Bille tog sin Ph.D. i økonomi i 1996 fra Københavns Universitet, Institut for økonomi. Hendes primære 
forskning har været i kulturøkonomi, hvor hun er en af de førende forskere. Hun har været lector på CBS siden 2006. 
Kilde; www.cbs.dk 
200 Bille, Trine, ”Den økonomiske betydning af kulturhuse: vækst eller velfærd?” lokaliseret den 14 December 2014 på 

www.kulturhusene.dk 
201 Bille, Trine, 2011, s 221 
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derimod udgangspunkt i hvilken aktivitet der skaber størst økonomisk aktivitet samt vækst, hvilket 

er langt mere målbart. Nedenstående analyse vil fokusere på effekterne af den offentlige 

indblanding på markedets samlede velfærd, og ikke foretage en vurdering af hvilket der medfører 

størst økonomisk aktivitet og vækstpotentiale.  

Kulturøkonomi er tæt forbundet med den kulturpolitik, der føres i en given medlemsstat og er 

dermed forbundet med den offentlige indsats på det kulturelle område. Trine Bille fremhæver fra 

et analytisk perspektiv at ” I teorien skal den offentlige sektor derfor støtte den kunst og kultur, 

der har de største eksterne effekter”.202 Ved en ført kulturpolitik, bør regeringen dermed sikre sig 

at den offentlige tilskudsfordeling eksempelvis bliver fordelt efter, hvilke aktiviteter som er mest 

betydningsfulde for den kulturelle værdi og oplysning203, hvormed der skabes de største eksterne 

effekter og derfor medfører den største samlede velfærd.  

 

6.2.1 Værdiansættelse og efterspørgsel efter kulturgodet 

Kulturpolitikken afhænger i høj grad af forbrugernes præferencer hvilket medfører, at lovgiverne 

skal være ekstra opmærksomme på efterspørgslen af disse goder, idet den offentlige indblanding 

skal sikre den største mulig samfundsmæssige værdi.  

 

I det velfærdsøkonomiske perspektiv anses et godes værdi som den nytte, en service, en aktivitet 

eller en oplevelse er værd for den enkelte bruger eller gruppe af brugere, hvor det samtidig skal 

være muligt at rangere værdierne, i eksempelvis høj mod lav værdi eller god mod dårlig.204 

”Private demand can be considered the result of an individual utility maximization process, and in 

this sense, demand is particularly sensitive to an individual’s preferences, summed together with 

the constraints he or she must fulfill”.205 Citatet viser at efterspørgslen bærer præg af den enkelte 

brugers nytte og betalingsvillighed ift. godet, og sammenlignet med andre markeder vil det ikke 

være problemfrit at forudsige, hvad der gør sig gældende for den enkelte aktivitet på 

kulturmarkedet, grundet subjektiviteten i individernes værdiansættelse af godet. Det er mere 

problematisk at forudsige, hvad der påvirker efterspørgslen af kulturelle goder, idet kultur ikke 

blot er et privat eller offentligt gode, og samtidig heller ikke et nødvendigt gode som derfor let er 

et offer for tilsidesættelse.  

                                                           
202 Bille, Trine, ”Den økonomiske betydning af kulturhuse: vækst eller velfærd? ”, lokaliseret den 14 december 2014 
på www.kulturhusene.dk 
203 Bille, Trine, ”Den økonomiske betydning af kulturhuse: vækst eller velfærd? ”, lokaliseret den 14 december 2014 

på www.kulturhusene.dk 
204 Throsby, David, 2010, s 17 
205 Fernàndez-Blanco & Prieto-Roderiguez, ‘Museums’, i Towse, Ruth, 2011, s 291 
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Ofte vil tilstedeværelsen af et kulturelt gode være tilknyttet en ”ikke-markeds”-værdi, hvorved den 

enkelte forbruger ikke nødvendigvis vil opsøge godet eller tjenesteydelsen for at opnå en materiel 

eller kvantificérbar nytte, hvilket understøttes af følgende citat: ”Many cultural goods share 

characteristics that their value for consumers is symbolic and tied upon the message they convey, 

rather than with the material carrier of that information”.206 Dette kan ligeledes ses ved, at 

efterspørgslen ikke er tilstrækkelig i forhold til den samlede betalingsvillighed for kulturel 

produktion, da personerne er villige til at tage del i finansieringen igennem skatter, men ikke til at 

være en del af markedet.207  

Værdien er forbundet med godets eller tjenesteydelsens eksistens på markedet, samt at 

forbrugeren har muligheden for at opsøge den.208 Dette er problematisk i forhold til indtjeningen 

på markedet, da godet netop tillægges en værdi som ikke kan indtjenes. ”Ikke-markeds”-

efterspørgsel209 kan betragtes som endnu en markedsfejl på kulturmarkedet, hvormed 

efterspørgselskarakteristikaet er påvirket af ikke fuld information, i og med udbyder ikke kan vide, 

hvilken værdi forbrugeren tillægger godet.  

 

6.3 Velfærdsteori som måleinstrument 

Udgangspunktet for velfærdsøkonomien er en maksimering af den samfundsmæssige velfærd 

hvilket sker, når ressourcerne allokeres derhen, hvor de tillægges den største værdi.210 Den 

økonomiske velfærd måler, hvor godt en industri klarer sig, ved at addere de forskellige former 

for nytte i en industri.211 

Velfærdsteorien består af følgende fundamentale teoremer: 

1. Den frie konkurrence medfører, at ressourcerne bliver samfundsøkonomisk effektivt 

udnyttet212  

2. En vis type overførsler213 kan anvendes for at opnå den ønskede indtægtsfordeling.  

For opfyldelse af teoremerne kan det være nødvendigt at anvende offentlig indblanding214 

eftersom offentlig indblanding kan anses som efficient, når det udbedrer markedsfejl, som 

markedet ikke selv er i sand til at udbedre. Friederiszick, Röller & Verouden215 argumenterer for 

                                                           
206 Doyle, Gillian, ‘Media economics and regulation’ i Towse, Ruth, 2011, s 274 
207 Towse, Ruth, 2010, s 156 
208 Frey, Bruno, ‘Public Suppert’ i Towse, Ruth, 2011, s 371 
209 Frey, Bruno, , ‘Public Suppert’ i Towse, Ruth, 2011, s 371 
210 Riis, Thomas, 1999 s 1155 
211 Motta, Massimo, 2009, s 18 
212 Eide & Stavang, 2009, s 95 
213 Overføringer kan fremstå som tildeling af statsstøtte, afgifter, og andre tiltag som påvirke fordelingen på markedet.  
214 Se afsnit 6.2 
215 Hans W. Friederiszick er ledende direktør for E.CA Economics og tidligere medlem af chief økonomiteamet ved 
EU Kommissionen. Vincent Verouden er direktør for Brussel kontoret for E.CA Economics. Indtil fornyligt, var Vicent 
Deputy Chief Economist ved Directorate-General for Competition of the European Commission. Lars-Hendrik Röller 
er Director General of the Economic and Financial Policy Division of the German Federal Chancellery 
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at offentlig politik, i forbindelse med statsstøtte, kun skal udføres, så længe fordelene ved 

foranstaltningen er større end omkostningerne herved.216 Set fra et velfærdsøkonomisk 

perspektiv vil dette sikre at tildelingen af støtte vil medføre en samfundsmæssig velfærdstigning 

og ikke et tab.  

 

På baggrund af teorien kan visse faktorer hindre, at den samfundsmæssige efficiens opnås, så 

som konkurrencehindringer, lav produktion og offentlige goder.217  Som beskrevet i forrige kapitel, 

vil kulturgodets karakteristika i henhold til deres offentlig gode-lignende egenskaber medføre en 

hindring af den samfundsmaksimerende tilstand. Ifølge 2. velfærdsteorem, kan offentlig 

finansiering være en løsning på problemet af det lave udbudsniveau af offentlige goder og 

muligheden for at opnå et forbedret resultat.  

Den nedenstående analyse foretages med udgangspunkt i et marked med fuldkommen 

konkurrence, da denne markedstilstand er velfærdsmaksimeret og derfor et værdifuldt 

måleredskab til vurderingen af de samfundsmæssige velfærdseffekter som statsstøtte medfører.   

 

 

6.4 Hvorvidt kulturmarkedet er fuldkommen konkurrence eller et 

monopol 

Et marked bliver velfærdsmaksimeret218 ved fuldkommen konkurrence, da markedsmekanismer-

ne sikrer, at ressourcerne er optimalt allokeret.219 Modsætningsvis vil et marked med eksempelvis 

monopol-lignende tilstande medføre markedsfejl som skaber dødvægtstab. Med udgangspunkt i 

disse to yderligheder analyseres kulturmarkedet, med henblik på at identificere eventuelle andre 

markedsfejl. Ved sådan en vurdering vil kulturmarkedet vil blive holdt op imod henholdsvis 

fuldkommen konkurrence og monopol. 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Friederiszick, Röller & Verouden, 2007, 633 
217 Eide & Stavang, 2009, s 100 
218 Perfoff, Jeffrey M, 2009, s 280 
219 Eide & Stavang, 2009, s 95 
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6.4.1 Fuldkommen konkurrence  

Fuldkommen konkurrence (FK) medfører en tilstand, hvor det samfundsøkonomiske overskud 

bliver maksimeret, under følgende forudsætninger220:  

1. Alle er i besiddelse af fuld information,  

2. Produkterne på markedet er homogene,  

3. Ingen er i besiddelse af markedsmagt, hvorved forstås at ingen aktører på markedet er i 

stand til at påvirke markedsprisen. Herved har virksomhederne en pristagende adfærd.  

4. Ingen adgangsbarrierer.  

Foruden ovenstående gælder det, at FK ingen markedseksternaliteter besidder221 samt at 

aktørerne på markedet handler rationelt.  Forudsætningerne er forholdsvis restriktive, hvilket 

resulterer i at markeder som kan kendetegnes ved FK reelt ikke eksisterer.222 Ved FK bliver P=MC 

(pris = marginale omkostninger) hvorved producenterne kun får dækket de omkostninger der er 

forbundet med produktion af en ekstra enhed, og opnår dermed ingen overnormal profit. På et 

marked med fuldkommen konkurrence vil der ikke opstå dødvægtstab, da pris (P) netop sættes 

til de marginale omkostninger (MC), se figur 8.  

 

Figur 8 Fuldkommen Konkurrence 

 

6.4.2 Monopol 

Monopol er en markedstype forskellig fra FK, hvor monopolisten agerer som prissætter frem for 

pristager.223 Et monopolistisk marked er derudover karakteriseret ved høje adgangsbarrierer, 

samt et højt kapitalkrav ved indtræden på markedet. Monopolisten vil ved produktion opnå 

                                                           
220 Frank, Robet, 2008, s 337 ff 
221 Perfoff, Jeffrey M, 2009, s 227 n 3.  
222 Frank, Robert, 2008, s 334 
223 Perfoff, Jeffrey M, 2009, s 349 

Forkortelser:  
S = Udbud  
D = Efterspørgsel 
Q = Mængde 
P = Pris 
P* = Pris ved FK 
Q* = Mængde ved FK 
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stordriftsfordele, hvilket karakteriseres som: jo mere der produceres, jo billigere bliver det. 

Markedet består ikke af nærliggende substitutter, hvilket er i modsætning til FK’s standardiserede 

goder og store mulighed for substitution. 

En karakteristisk forskel fra FK består i, at et monopol vil medføre et dødvægtstab, da 

monopolisten ud fra sit mål om profitmaksimering vil sætte en pris på et niveau over MC (P(M)), 

hvormed den afsatte mængde vil være lavere (Q(M)) end hvad der er gældende ved FK. 

Dødvægtstabet(DWL) vil være forskellen imellem prisen og de marginale omkostninger ved det 

monopolistiske udbud224, se figur 9.  

 

Figur 9- monopol 

Den samlede samfundsvelfærd vil være mindre ved et monopolitisk marked, da det medfører et 

dødvægtstab, hvilket til dels skyldes de markedsfejl, der er forbundet med et sådan marked. Et 

monopolistisk marked medvirker til et øget incitament for offentlig indblanding, med henblik på at 

opnå en højere samfundsmæssig velfærdsmaksimering.  

 

6.4.3 Det kulturelle marked 

 

Markedet: kommercielt – ikke kommercielt  

For den nærværende økonomiske analyse foretages en sondring imellem kommerciel og ikke 

kommerciel produktion i afsnit 2.2.3. ”Et Kommercielt marked” er defineret ved generering af 

                                                           
224 Perfoff, Jeffrey M, 2009, s 365 

Forkortelser:  
S= Udbud  
D = Efterspørgsel 
Q = Mængde 
P= Pris 
P* = Pris ved FK 
Q* = Mængde ved FK 
P(M) = Pris ved 
monopol 
Q(M) = Mængde ved 
monopol 
DWL = dødvægtstab 
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fortjeneste. Enhver mulig gevinst på markedet vil blive forsøgt hjemtaget, så virksomhederne 

opnår den maksimale fortjeneste.  

Kulturmarkedet i fokus for afhandlingen omhandler den kultur som sætter kulturarv, national 

historie og den nationale identitet i fokus. Ved situationer hvor indholdet af den kulturelle aktivitet 

bliver underordnet i forhold til de kommercielle interesser, vil det være mindre sandsynligt at 

Kommissionen vil tildele støtte ved art 107 stk.3 litra d.225 Dette understøttes af sagen N 336/2008, 

hvorved ”it should be noticed that cultural programmes with a merely industrial/commercial nature 

designed for mass consumption e.g. classic cultural industries sector, would be de facto excluded 

from the scheme”.226 Der foretages dermed en sondring i forhold til kommercialisering inden for 

dette marked. Desuden medfører kommercialisering af ”den nationale kultur” en frygt for 

homogenisering af de kulturelle produkter, som fjerner den ønskede diversitet bland 

medlemsstaterne.227 Der skelnes dermed i afhandlingen imellem ”populærkulturen”, som 

eksempelvis består af den kommercielle del af kulturmarkedet der ikke har til mål at fremme og 

bevare den nationale kulturarv og dermed ikke falder under undtagelsesbestemmelserne i TEUF 

art 107 stk. 3 litra d.  

 

Virksomhederne  

Virksomhederne optræder både som profit og non-profit. Eksempelvis blev det set i den juridiske 

analyse, at der til museer opstilles krav om at de skal fungere som non-profit. En non-profit 

organisation må ikke udbetale den profit de optjener, men skal reinvestere denne i virksomheden 

selv. Det er ikke ensbetydende med at non-profit organisationer ikke ønsker at profitmaksimere, 

men blot at de ikke har samme potentielle personlige økonomiske gevinst, og dermed incitament 

hertil. Dette er til stor forskel fra de profitorienterede virksomheder, som i alle tilfælde vil forsøge 

at maksimere deres profit228 for at de kan udbetale profit til aktionærer, ejere osv.  

Professor Ruth Towse229 foretager en sondring imellem non-profit og profit organisationer, hvor 

det antages at de to typer vil have forskellig adfærd for prisfastsætning.230 En profit organisation 

sætter pris og mængde så det maksimerer den endelige profit, hvor det forventes at non-profit 

organisationer vil maksimere antallet af forbrugere, hvor prisen derfor skal sættes til average 

cost(AC). Ved denne metode vil prisen sat af ’non-profit’ være lavere end ved ’profit’, dog vil der 

stadig ikke blive fastsat en pris på MC.  

                                                           
225 Quigley, Conor, 2009, s 142 
226 State aid N 336/2008, Spain, Aid to experimental theatre, music and dance performances in Andalusia for the 
period 2009 – 2013, præmis 31 
227 Towse, Ruth, ‘Creative Industries’ I Towse, Ruth, 2011, s 126 
228 Towse, Ruth, 2010, s 31 
229 Ruth Towse er Professor for Economics of Creative Industries og Co-direktør for the Centre for Intellectual 
Property Policy & Management 
230 Towse, Ruth, 2010, s 127 
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Omkostninger 

Produktionen af den første enhed af det kulturelle gode vil ofte være særdeles omkostningsfuld, 

som beskrevet i afsnit 5.2.3 Produktionen af de næste enheder forbindes derimod med betydeligt 

lavere omkostninger, hvilket resulterer i stordriftsfordele. Sunk cost er normalt ikke en faktor, som 

bør medregnes eftersom omkostningerne er afholdt og ikke kan tilbagekaldes. For kulturmarkedet 

forekommer det, ud over høje faste omkostninger, som en yderligere faktor for adgangsbarrierer. 

Sunk cost medvirker derudover til de høje kapitalkrav231 som påvirker den pris, der udbydes på 

markedet. Sunk cost og faste omkostninger bliver særlig signifikante, når prisen vurderes ud fra, 

hvad den enkelte individuelle producent er villig til at tilbyde på markedet.232 Virksomheder som 

er udsat for høje faste omkostninger er nødsaget til at producere til et niveau, hvor deres 

gennemsnitslige omkostninger pr. enhed vil være lave nok til at deres produktion er rentabel.233 I 

sådanne tilfælde vil kun få aktører på markedet have mulighed for at opnå en produktion med 

økonomisk efficiens234, hvilket betragtes som markedsfejl, idet der således typisk produceres for 

få enheder, hvilket enten statsstøtteordninger eller prisreguleringer kan afhjælpe. Denne 

markedsfejl opstår, idet en betalingsvillig kundegruppe ikke kan få tilfredsstillet deres behov for 

kultur, samtidigt med at de kulturgodeproducerende aktører ikke opnår en optimal indtjening på 

grund af, at deres samlede omkostninger er for høje.  

 

Efterspørgsel 

Et væsentligt og bemærkelsesværdi karakteristika for kulturmarkedet er forbrugernes efter-

spørgsel, som blev gennemgået ovenfor i afsnit 6.2.1. Efterspørgselskarakteristikaet medvirker 

til en usikkerhed for producenten om, hvorvidt det kulturelle produkt bliver en succes, hvor succes 

måles på forbrugerens modtagelse af goderne235, samt hvilken værdi det efterspurgte gode 

samlet tillægges. Usikkerheden afhænger i en væsentlig grad af den subjektive efterspørgsel 

samt manglen på fuld information236, og lægger et yderligere pres på de faste omkostninger, der 

er forbundet med produktionen og med en forøget risiko for fiasko. Ligeledes medfører det 

adgangsbarrierer for nye spillere på markedet.237  

 

                                                           
231 Baumol, William, ‘Application of welfare economics’ i Towse, Ruth, 2011, s 12 
232 Towse, Ruth, 2010, s 121 
233 Throsby, David, 2010, 36 
234 Throsby, David, 2010, 36 
235 Towse, Ruth, 2010, s 545 
236 Defineres som alle aktører på markedet har fuld information om hvad der gør sig gældende på markedet. Der vil 

ikke forekommer skjult information, som ikke er tilgængeligt, jf. Frank, Robert, s 338 
237 Towse, Ruth, ‘Creative Industries’ i Towse, Ruth, 2011, s 127 
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6.4.4 Kulturmarkedet i forhold til karakteristika for FK og monopol  

Kulturmarkedet vil i dette afsnit sammenlignes med FK og monopol ud fra de markeds-

karakteristika som er udledt ved ovenstående analyse. De væsentligste observationer er samlet 

i nedenstående tabel, med henblik på at foretage en vurdering af omfanget af markedsfejl. 

 

 

Markedsstruktur FK  Monopol Kulturmarkedet238 

Gældende karakteristika 
for markederne 

Kommercielt 
marked 

Kommercielt 
marked 

Primært ikke 
kommercielt 

Ingen 
adgangsbarriere 

Høje 
adgangsbarrierer 

Høje 
adgangsbarrierer 

Perfekt 
information 

Ikke fuld 
information 

Ikke fuld information 

 Stordriftsfordele Høj omkostninger 
ved produktion af 
første enhed- 
derefter 
stordriftsfordele 

Rationelle aktører   

Lave kapitalkrav Høje kapitalkrav Høje kapitalkrav og 
Sunk costs 

Pristagere Prissætter  Risiko/ usikkerhed 
ved afsætning 

P= MC Profitmaksimerende  

Ingen Markedsfejl Markedsfejl Markedsfejl 

Perfekte 
substitutter 

Ingen nære 
substitutter 

Mulighed for 
substitutter 

Tabel 4- karakteristika for de forskellige markedsstrukturer 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang af de forskellige markeder og tabellen kan det 

udledes, at kulturmarkedet består af flere monopol-lignende karakteristika, som bl.a. få aktører, 

høje kapitalkrav, høje adgangsbarriere til dels manglen på substitutter eller at prisfastsættelsen 

sættes over MC.  

Markedet består dog ikke udelukkende af monopol-lignende karakteristika, og udbyderne vil til 

forskel fra monopol ikke agere som prissættere og fastsætte en overnormal pris. Eksempelvis 

kan det formodes, som set for non-profit organisationer, at der vil være et fokus på optimering af 

antallet af forbrugere, som derved vil medføre en pris lig AC. Da det oftest ikke findes profitabelt 

eller rentabelt, pga. de høje start omkostninger og en usikker efterspørgsel, vil det betyde at 

prisen ikke vil sættes til MC, hvormed der opstår en mangel på investorer. Ved et monopolistisk 

marked må det antages, at en investor vil se fordelen i den ekstra mulige profit.  

                                                           
238 De tomme felter afspejler en manglende viden om den givne karakteristik for kulturmarkedet. 
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Efterspørgselskarakteristikaet medfører pga. usikkerheden i modtagelsen hos forbrugerne og den 

eksisterende ikke-markedsværdi som ofte er tilknyttet, at der ikke forekommer perfekt information 

på kulturmarkedet. 

Kulturmarkedet vil ikke ved markedskræfterne alene opnå en velfærdsmaksimering, da markedet, 

som udledt, har flere monopol-lignende karakteristika og deraf følgende markedsfejl. Kultur-

markedet kan dog ikke karakteriseres som rent monopol, idet kulturmarkedet, herunder primært 

ved profitmuligheden, adskiller sig fra en sådan markedsstruktur. 

 

6.4.4.1 Kulturmarkedsproblematikken 

Kulturmarkedet er i nærværende afhandling opdelt i kategorier239, som er forbundet med forskel-

lige grader af konkurrence samt muligheden for substitution. 

Enkelte kategorier er præget af lav konkurrence, da goderne kan fremstå som værende unikke. 

Der kan dermed forekomme begrænsede eller ingen muligheder for at finde substitutter, hvilket 

reducerer muligheden for at skabe konkurrence. Et monument, eller et specifikt kunstværk, kan 

ikke umiddelbart substitueres med et andet monument eller kunstværk andetsteds på markedet, 

hvor forbrugeren opnår samme nytte. Dog må dette nuanceres, hvorved eksempelvis et ønske 

om at se vikingeborge kan alle vikingeborge opnå samme nytte for forbrugeren, og vil dermed 

udsættes for en større konkurrence. Hvis man derimod ønskede at se Trelleborg, ville man ikke 

blot kunne substituere med en anden vikingeborg. Det kan antages at i kategorierne, hvor graden 

af substitution er lav, vil konkurrenceudsættelsen ligeledes være af en mindre grad af.  

 

Nedenfor vil kategorierne kort gennemgås, hvorunder der opsættes antagelser for hvordan 

konkurrencen i praksis må være, samt hvorvidt markedet er præget af få eller mange aktører. For 

antagelserne er det vigtigt at understrege, at det er gældende for aktiviteter som indeholder 

kulturelle elementer i form af kulturarv, national historie og identitet, som kan fremme og bevare 

den nationale kultur.  

 

Kategori A: Kulturarv 

Museer fremstiller ofte unikke udstillinger, som indeholder specifikke udstillingsstykker, hvilket 

medfører at der oftest ikke findes substituerbare goder. For analysen antages det at museernes 

udstillinger er af unik karakter, hvilket eksempelvis kan være repræsenteret af én bestemt kunst-

ner. 

                                                           
239 Se afsnit 5.1 
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Det antages at det er begrænset, hvor mange sammenlignelige udstillinger der udbydes på sam-

me tid, hvormed det ikke fremstår som en aktivitet, som understår en høj konkurrenceudsættelse. 

Ligeledes må det antages at et specifikt monument eller udstilling, som repræsenterer den natio-

nale kultur, ikke blot kan opleves andetsteds. Markedet for kulturarv må derfor antages at være 

et marked med relativ lav konkurrence og få aktører inden for hver aktivitet. 

 

Kategori B: Performance og Festivitas 

Det må antages, på trods af at der er tale om aktiviteter indeholdende nationale kulturelle 

elementer, at der som oftest ikke blot vil være én enkel udbyder af national musik, eller opstilling 

af festivaller med et kulturelt aspekt, og dermed vil der være mulighed for substituerende goder. 

Konkurrencen og aktørerne må dermed være større inden for denne kategori end hvad det var 

tilfældet ovenfor. Antagelsen er baseret på at det ikke er engangsperformances eller festivaller, 

men aktiviteter som bliver udbudt gentagende gange og over en længere periode.  

 

Kategori C: Visuel kunst og håndværk 

Kategorien omfatter bl.a. billedkunst, fotografi og håndværk. Et eksempel på denne kategori, blev 

set i den juridiske analyse i form af bevaring af træbygninger, som besad en national karakter. 

Ligesom i kategorien for kulturarv kan det antages at konkurrencen er relativ lav, men at der i 

denne kategori vil være sandsynlighed for flere aktører, da billedkunst og fotografi med nationale, 

kulturelle aspekter, må anses som værende mere tilgængelig, end fremstilling af en specifik 

udstilling.  

 

Kategori D: Bøger og Presse 

Bøger og Presse dækker, ud over bøger og presse, desuden over bl.a. biblioteker og magasiner. 

Ved aktiviteten ”presse” blev det i den juridiske analyse set, at ved udgivelsen af en avis til den 

eksempelvis den ungarske minoritet i Slovakiet, vil ikke alle anse det for fordelagtig, hvorudfra 

det må antages, at aktiviteten ikke altid udbydes hvis ikke den modtager støtte. Det må dermed 

antages at konkurrencen og antallet af aktører er relativ lav ligesom muligheden for at finde substi-

tuerende produkter inden for aviser til minoritetssprog er lille. 

Ved bøger som besidder et kulturelt indhold eller sprog må det antages, at graden af konkurrence-

udsættelse er højere, da muligheden for at udgive en bog med et kulturelt element er større en 

ved udgivelsen af en avis, da de eksempelvis ikke skal besidde samme nyhedsværdi som presse 

skal. Med den baggrund må det samtidig antages at muligheden for substitution er højere for 

bøger end eksempelvis kulturarv og presse.  
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Kategori E: Audiovisuelle og interaktive medier 

Kategorien indeholder bl.a. film, video, tv, radio og podcasting, som må antages at være akti-

viteterne med størst konkurrence, samt det største antal aktører. Som ved bøger er muligheden 

for kulturelt indhold til alle disse aktiviteter omfangsrigt, hvilket medfører en relativ stor mulighed 

for substituering, hvormed konkurrencen må udledes som værende høj.   

 

6.4.5 Opsummering for kulturmarkedet 

Kulturmarkedets karakteristika blev fastslået i 6.4.3, hvor det blev udledt at kulturmarkedet er 

forbundet med flere typer markedsfejl, som resulterer i at den maksimale samlede velfærd ikke 

opnås. Ud fra ovenstående udledes det, at kulturmarkedet ikke blot er et homogent marked på 

tværs af de kulturelle kategorier, men karakteriseres af mange forskellige karakteristika og 

spænder således over både aktiviteter med relativ lav konkurrence og andre med relativ høj 

konkurrence.  

 

6.5 Anvendelsen af regulering 

Regulering er overordnet anset som et politisk tiltag med henblik på at ændre udbuddet eller 

markedets betingelser.240 En politisk indblanding kan direkte påvirke udbuddet på markedet i form 

af priser, kvalitet, produkt portefølje, eller antallet af leverandører eller ved at ændre 

markedsvilkårene. Ved at indsætte regulering på et specifikt marked, vil man kunne opnå en 

incitamentsændring hos aktørerne, da markedsforholdene kan ændres med henblik på mere 

gunstige forhold for aktørerne på markedet. Statsstøtte er som regulering en offentlig indblanding 

på et marked, hvor tildeling af støtte ofte vil være med henblik på at opnå en anden 

markedssituation end den før statsstøtten tildeltes. Som regulering, ses statsstøtte ofte i de 

tilfælde, hvor markedet ikke selv ikke selv er i stand til at maksimere det samlede 

velfærdspotentiale.241  

Om kulturmarkedet skriver David Throsby: ”Government regulation in this area can be seen as a 

response to market failure, that is aimed at restoring economic efficiency, by establishing a market 

where one did not exist before”.242 Regulering kan således anvendes på et marked i tilfælde af 

markedsfejl, eller hvor der ikke eksisterer et marked, grundet eksempelvis ugunstige forhold. 

 

                                                           
240 Church & Ware, 2000, s 749 
241 Church & Ware, 2000, s 750 
242 Throsby, David, 2010, s 36 
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6.5.1 Statsstøttes økonomiske effekt og tildeling af statsstøtte på kulturmarkedet 

Kun statsmidler som udgør statsstøtte i betydning af TEUF art 107 stk. 1, bliver underlagt EU 

statsstøtte-kontrol, og er principielt forbudt. Dog, kan statsstøtte tillades når det kan falde under 

en af und-tagelsesbestemmelserne, bl.a. art. 107 stk. 3. 

I stk. 3 litra d bliver forbuddet lempet, da støtten blot ikke må ændre i samhandels- og konkur-

rencevilkårene i et omfang, som er i strid mod de fælles interesser i EU. Ved vurderingen af 

forenelighed ved art 107 stk. 3 litra d benytter Kommissionen sig af balancetesten, hvor de 

positive effekter fra foranstaltningen holdes op imod de potentielle negative effekter ved samme 

foranstaltning. Kommissionens tilgang ligner her i høj grad den neoklassiske teorirammes 

velfærdsøkonomiske teori, hvilket bekræfter nærværende afhandling i, at det er teoretisk holdbart 

netop at anvende det velfærdsøkonomiske perspektiv i en analyse af markedsfejl på kultur-

området.243  Det er dermed muligt at fordreje konkurrencen til en vis grad, så længe det blot er i 

overensstemmelse med Fælleskabets interesser244, og så længe den positive effekt overstiger 

de negative konsekvenser af tildelingen af støtten.  

 

Statsstøtte er som tidligere nævnt defineret som: ”[..]ressourcer, som direkte eller indirekte, 

tildeles ud fra statens ressourcer, og som giver modtageren en økonomisk fordel, i forhold til de 

andre på samme marked, som modtager ikke ville have opnået under normale markedsvilkår”.245 

Den økonomiske fordel er en betingelse, for at der i første omgang er tale om statsstøtte.246 

Fordelen opnås ved, at foranstaltningerne tildeles selektivt, og ikke forekommer som generelle 

støtteordninger, hvor alle på lige vis kan få tildelt denne form for støtte. Den selektive fordeling 

har derudover en effekt på konkurrencens balance imellem modtageren og dennes konkurrenter 

i den enkelte medlemsstat247 samt på tværs af landegrænser.  Balancen påvirkes når modtagere 

af støtte handler på måder hvorved konkurrenternes konkurrenceevne svækkes, hvilket vil 

resultere i en reduktion af disses profit. Dette må alt andet lige sænke den samlede velfærd, 

medmindre der er en positiv effekt af dette, der er større end det tab som de konkurrerende 

virksomheder imødegår.  

Tildeling af støtte kan have en positiv effekt, hvormed en reducering af sunk costs kan ændre 

udvidelse, indgang og udgangsbeslutninger248 for aktørerne på markedet, og dermed opretholde 

                                                           
243 Coppi, Lorenzo,’The role of economics in State Aid analysis and the balancing test’ i Szyszczak, Erika, 2011, s 65 
244 Psychogiopoulou, Evangelia, 2006, s 4 
245 Mølgaard, Peter 2005, s 4 
246 Neven & Verouden, 2008, s 3 
247 Statsstøttemidler som ikke de jure er selective, kan de facto have forskellige økonomiske påvirkninger på 

virksomheder, sektoerr og regioner jf. Nevn & Verouden, 2008, s 4n4 
248 Neven & Verouden, 2008, s 5 
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et vist konkurrenceniveau på markedet. Coppi Lorenzo249 anfører at en række økonomer er enige 

om, at statsstøtte i flere tilfælde kan medvirke til forøgelse af den økonomiske velfærd250 ved 

eksempelvis at øge efficiensen, når markedet ikke selv er i stand til at udbyde det optimale 

velfærdsmæssige output. 

 

6.5.1.1 Behov for statsstøtte på kulturmarkedet 

Behovet for statsstøtte skal ifølge ovenstående vurderes ud fra balancetesten, det vil sige hvorvidt 

de positive effekter overstiger de negative, hvormed omkostningerne for støtten skal opvejes af 

de forbedringer støtten udretter. I afsnit 5.2.3 blev goderne fastslået som en kombination af både 

offentlige og private goder. Dette er i tråd med den fremherskende forståelse i den økonomiske 

litteratur er, at kulturelle goder ikke økonomisk set betragtes som rene offentlige goder, men at 

de kulturelle goder dog besidder lignende egenskaber. Ved kulturelle goder som en musical fra 

kategori B eller aviser fra kategori D er det muligt at ekskludere enkelte fra at anvende godet. Dog 

vil visse kulturelle goder som eksempelvis monumenter fra kategori A eller de omtalte 

træbygninger fra kategori C kan ikke kategoriseres som udtømmelige. Kunstudstillinger vil være 

specifikke og de enkelte kunststykker vil være unikke, men når efterspørgslen måles i antal 

besøgende på museet, vil kvaliteten ikke principielt begrænses af antallet af besøgende for den 

givne udstilling.  

Efterspørgslen medfører ligeledes et pres på omkostninger, da den er forbundet med stor 

usikkerhed, hvilket gør det vanskeligt at værdiansættelse efterspørgslens volumen samt 

forbrugernes betalingsvillighed. Værdiansættelsen skal ligeledes medtage ”værdien” af de 

medførte eksternaliteter, som eksempelvis kulturelle bygningers skønhed, hvilke er svære at 

værdiansættes. Hvis markedet var overladt til markedskræfterne alene, ville der forekomme ”free 

riding”, da det ville være svært at indkræve betaling fra forbrugerne. Dette resulterer i markedsfejl, 

hvormed der er behov for statslig indblanding ved et ønske om at rette dette.  

Som set i afsnittet om det markedsøkonomiske investorprincip251 tildeles statsstøtte ofte i 

situationer, hvor en privat investor ikke vil investere, da den økonomiske gevinst ved 

investeringen er tæt på ikke eksisterende, meget lav, eller blot ikke rentabel for investoren.252 

Som et resultat vil de enkelte produkter ikke blive udbudt på markedet på et efficient niveau.253 

Statsstøtte har mulighed for at sænke de høje adgangsbarrierer, i form af høje faste omkostninger 

                                                           
249 Lorenzo Coppi  er Executive Vice President og leder af Compass Lexecon’s, Brussel. Han har over 15 års erfaring 
med anvendelse af økonomi for konkurrence og regulering  
250 Coppi, Lorenzo,’The role of economics in State Aid analysis and the balancing test’ i Szyszczak, Erika, 2011, s 69 
251 Se afsnit 2.1.3 
252 Møllgaard, 2005, s 4 
253 Friederiszick, Röller & Verouden, 2007, 633 
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og sunk costs og dermed give flere aktører et incitament til at gå ind på markedet. Samtidig vil 

støtten gøre markedet mere fordelagtigt for de eksisterende aktører.  

På baggrund af ovenstående analyse konkluderer afhandlingen, at eftersom kulturmarkedet er 

præget af karakteristika for offentlige goder, markedsfejl, samt underligger monopol-lignende 

tilstande, vil det være en nødvendighed at foretage offentlig indblanding for opnå en forøget 

samlet samfundsmæssigvelfærd. Dog skal der ved tildeling af statsstøtte altid foretages afvejning 

af foranstaltningens omfang i forhold til negative påvirkninger på markedet.  

 

6.6 Analysen – det juridiske resultat i forhold til kulturmarkedets 

karakteristika 

Den juridiske analyse konkluderede i afsnit 4.5, at kulturundtagelsen, som findes i art 107 stk. 3 

litra d, ikke tildeler statsstøtte ved brug af et sæt faste kriterier for alle tilfælde, som falder under 

statsstøtte til kultur, men: 

1. Er opdelt i flere underkategorier, som hver tildeler støtte ved forskellige evalueringsmeto-

der  

2. Der anvendes ikke et fast sæt af kriterier ved hver kategori, men visse krav er gentagende 

Analysen vil tage sit udgangspunkt i kategorierne for ”kulturarv” og ”Audiovisuelle og interaktive 

medier”, da karakteristikaet for disse gør sig forskellig.254 Nedenstående vil foretage en analyse 

af det enkelte kategori-marked samt behovet for statsstøtte, hvormed det afslutningsvis vil 

undersøges hvorvidt kategoriens karakteristik kan spores i den anvendte evalueringsmetode.  I 

analysen antages det at statsstøtten tildeles for at dække en del af de faste omkostninger. 

 

Omkostningskarakteristikaet for begge kategorier er ens med de generelle for kulturmarkedet, 

som blev fastslået i afsnit 6.4.3, hvor der findes høje faste-, lave variable- og marginale 

omkostninger som er tæt på 0.  

Da de marginale omkostninger (MC) ikke vil krydse de totale omkostninger(TC), vil det ikke være 

muligt for virksomheden selv at dække sine høje faste omkostninger, når prisen sættes til MC, 

hvilket er argumentet for at støtte skal tildeles. Jf. figur 10, vil det være muligt med en tildeling af 

støtte på F-E (på figuren) at dække de faste omkostninger pr. enhed, hvorefter producenten kan 

udbyde P=MC. 

 

                                                           
254 Se afsnit 6.4.4.1 
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Figur 10, Tildeling af støtte til påvirkning af omkostninger Kilde: Ruth Towse 2010 

 

6.7.1 Kulturarv 

 

Generelle krav 

Afsnittet fokuserer på museer, hvortil der er knyttet høje faste omkostninger ved første produk-

tionsenhed, ud fra en formodning om, at der til anskaffelse af de rette kunststykker, skulpturer 

eller lignende må være tilknyttet betydelige omkostninger. Dette er eksempelvis set i kommis-

sionens afgørelser255, hvor støtteforanstaltninger ofte går til omkostningsfulde lånegarantistil-

linger til ejerne af de enkelte kunststykker256, da museer ofte låner udstillingsstykker af hinanden. 

Efter en udstilling er åbnet vil de marginale omkostninger være tæt på 0.  

Fernàndez-Blanco og Prieto-Roderiguez opstiller to primære måder, hvorpå et museum kan blive 

finansieret: ved billetbetaling eller gennem offentlig støtte. ”Museums generate well-known posi-

tive external benefits for the entire population and the theory of market failures suggest that fi-

nance by public budget is an efficient means of financing provision”.257  Museer medfører således 

positive eksternaliteter som er svære at prissætte, hvorfra Fernàndez-Blanco og Prieto-Rode-

riguez fremhæver offentlig støtte som den mest efficiente metode.258  

Tilstedeværelsen af indgangsbilletter som eneste finansieringsmulighed indeholder dog visse 

kontroverser. Ved at kræve betaling for indgang vil man reducere antallet af besøgende, for især 

                                                           
255 Se afsnit 4.4.1.1 
256 State aid NN50/2007 (ex CP206/2005), Austria Indemnity scheme for federal museums, præmis 27 og State aid N 
1/2010, Spain, State aid to Basque museums, præmis 22 
257 Fernàndez-Blanco & Prieto-Roderiguez, 2011, s 293 
258 Fernàndez-Blanco & Prieto-Roderiguez, ‘Museums’  i Towse, Ruth, 2011, s 293 

Forkortelser:  
D = Efterspørgsel 
Q = Mængde 
P = Pris 
C = Omkostninger 
ATC = Average total 
cost 
MC = Marginal cost 
QE = Optimal mængde 
PE =Pris ved optimal 
tilstand 
E = Velfærds-
maksimerende punkt 
FE = støtte 
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de lavere socioøkonomiske klasser259, ud fra en antagelse om at deres efterspørgsel lettere på-

virkes og de dermed vil fravælge museumsbesøg, da de ikke finder billetprisen lig med deres 

betalingsvillighed. Dette skyldes at en del af værdien, som tillægges denne form for kulturgode, 

tilknyttes dens eksistens frem for et faktisk besøg.260 En del af godets værdi består dermed også 

af den omtalte ”non-market”-værdi, hvilket gør den samlede værdi for godet er svær at måle. 

En opkrævning af betaling for adgang til museerne vil derudover medføre et dødvægtstab, da det 

formodes at prisen ikke vil blive sat til MC, hvilket resulterer i P>MC. Hvorved der skabes et 

dødvægtstab.   

Ud fra figur 10 må det betragtes som at eftersom MC er tæt på 0, og museumsmarkedet er præget 

af høje faste omkostninger, vil prisen uden støtte være nødsaget til at blive sat over MC, da 

museer ellers vil udsættes for meget store tab.  

 

 

På figur 11 viser S udbuddet uden statsstøtte, hvor der tilbydes en pris på P(US). Både udbuds- 

og efterspørgselskurven antages værende lineære for simpelhedens skyld. Grundet de høje faste 

omkostninger vil prisen sættes højt, P(US) med en tilhørende mængde på Q(US), hvilket skyldes 

at museer er nødsaget til at dække de omkostninger, der er forbundet med at driften. De høje 

faste omkostninger og de tilstedeværende sunk costs medfører at P ikke sættes lig MC, da en 

prisfastsættelse på MC ville resultere i billetpriser nær 0. Hermed opstår et dødvægtstab på AA’C 

(se figur 11), hvilket betyder at markedet ikke er optimeret. 

 

                                                           
259 Fernàndez-Blanco & Prieto-Roderiguez, ‘Museums’  i Towse, Ruth, 2011, s 293 
260 Se afsnit 6.2.1 

Figur 11 Markedet for Kulturarv, Kilde: Egen tilvirkning 

Forkortelser:  
S = Udbud uden støtte 
S’ = udbud med støtte 
D = Efterspørgsel 
Q (US) = Mængde uden 
støtte 
Q(MS) = mængde med 
støtte 
P = Pris 
P* = Pris ved FK 
Q* = Mængde ved FK 
P(US) = pris uden støtte 
P(MS) = pris med støtte 
AA’C = dødvægtstab 



71 
 

Konkurrence 

To museer viser sjældent samme udstillinger, hvormed forbrugeren ikke kan opnå samme nytte 

ved at se en udstilling på et andet museum, hvis det netop er den ene udstilling der efterspørges. 

I afsnit 6.4.4.1 blev dette lagt til grund for antagelsen om at museumsudstillinger ikke har nære 

substitutter, hvormed resultatet er en relativ lav konkurrence. Markedskræfterne vil grundet denne 

lave konkurrence ikke selv være i stand til at konkurrere en pris ned på et lavere niveau, og ej 

heller skaber incitament til at udbyde.  

Statsstøtten medvirker til at kurven rykkes fra S til S’ på figur 11, da ATC påvirkes (figur 10), og 

dermed vil prisen nærme sig MC. Hvis (F-E)>Støtte vil der stadig opstå dødvægtstab, da ikke alle 

faste omkostninger dækkes, og P ikke sættes til MC. Dog vil tabet være et reduceret tab i forhold 

til tilstanden uden støtte. Støtteforanstaltningen vil rette op på de eksisterende markedsfejl, og 

resultere i en positiv effekt på den samlede velfærd.  

 

Afslutningsvis for delanalysen af museumsmarkedets karakteristika vil den udledte gældende ret 

fremføres. Dette er med henblik på at vurdere, hvorvidt der foreligger en sammenhæng imellem 

markedets karakteristika og anvendelsen af faste kriterier eller krav som ”blot” er udledt i den 

juridiske analysen. I nærværende afsnit vil det juridiske resultat blot opstilles, hvor afsnit 6.7.3 

nedenfor vil foretage en samlet sammenligning som konkluderer på, hvorvidt gældende ret kan 

forklares i markedets struktur. Nedenfor omtalte afsnit vil både forholde sig til de udledte 

karakteristika for museer og kommende delanalyse for film. Delkonklusionen for kulturarv er som 

følgende: 

  

Figur 12 Resultat fra jurdiske analyse – kulturarv 
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For museer var det muligt at udlede fire krav som anvendes ved evalueringen af forenelighed, 

uanset om det var støtteordning eller individuel støtte. Disse fire krav er ikke faste og lovbestemte, 

men udledt igennem analysen.  

 

6.7.2 Audiovisuelle og interaktive medier  

 

Generelle Krav 

Afsnittet vil tage udgangspunkt i aktiviteten ”film” som har samme omkostningskarakteristika som 

museer, hvormed figur 10 ligeledes gør sig gældende. Til produktionen af en kulturel film tilknyttes 

omkostninger ved hyring af skuespillere, leje af lokation og lignende.  

Efterspørgselskarakteristikaet for kulturelle film er forbundet med usikkerhed, som igen afhænger 

af den enkeltes forbrugers præferencer. Den rene tilstedeværelse for kulturelle film på markedet, 

kan ikke antages at være tilknyttet en lige så stor værdi som ved museer, hvormed efterspørgsels-

funktionen er tilknyttet en lavere usikkerhed.  

 

Konkurrence 

Aktiviteten ”film” antages at rumme en større konkurrence end, hvad tilfældet er for ”kulturarv”. Til 

forskel fra kulturarv vil der med stor sandsynlighed eksistere film med samme kulturelle indhold, 

hvormed der fremkommer et større udbud samt en større mulighed for substitution imellem de 

enkelte produkter. Forbrugerne har en større mulighed for at vælge et andet produkt og opnå 

samme nytte. På trods af at både museer og film er karakteriseret ved høje faste omkostninger, 

må der ud fra antagelsen om en større konkurrence for film, foreligge en mulighed for at presse 

prisen ned. Den højere konkurrence opstår når der er flere udbydere på markedet, hvilket ofte er 

tilfældet ved lavere adgangsbarrierer samt et mere attraktivt marked. Dette kan eksempelvis 

skyldes, at det ikke er et krav til virksomhederne at denne aktivitet er non-profit. 

Figur 13 viser udbud og efterspørgsel for film, hvor prisen uden støtte sættes til P(US) og med-

fører et dødvægtstab AA’C. Dette er væsentligt mindre end hvad var tilfældet i figur 11, for 

museer. Det kan herudfra udledes at der ikke forekommer samme behov for incitaments-

ændringer hos aktørerne på markedet samt eventuelle nye aktører, da korrigering i form af offent-

lig indblanding, ikke i samme omfang er nødvendigt.  
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Figur 13 fremstår, ud over forskellen i størrelsen af dødvægtstab, ens med grafen for kulturarv. 

Ved støttetildelingen lykkedes det at øge det samfundsmæssige velfærd, da dødvægtstabet 

reduceres. Igen sammenlignes markedets struktur med gældende ret for kategorien, med henblik 

på at vurdere hvorvidt der foreligger en sammenhæng og om gældende ret kan forklares herved. 

Delkonklusionen for Audiovisuelle og interaktive medier var som følgende:  

 

Figur 14; resultat fra juridisk analyse - audiovisuelle og interaktive medier 

Ved film skal støtteforanstaltningerne opfylde de fem faste kriterier i biografmeddelelsen for at få 

tildelt støtte, hvilket anvendes både for støtteordninger og analogt for individuel støtte.  

 

6.7.3 Sammenligning af marked, statsstøtte og krav 

Delanalyserne af museer og film viser, at kulturmarkedet ikke blot kan defineres som et enkelt 

marked med ensartede karakteristika for alle aktiviteter. Analysen viser at det er af betydning, 

Statsstøtte

Individuel støtte
Analog anvendelse af 
biografmeddelelsen

Støtteordning Biografmeddelelsen

Figur 13 Markedet for Audiovisuelle og interaktive medier, Kilde: Egen tilvirkning 

Forkortelser:  
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støtte 
P(MS) =med støtte 
AA’C = dødvægtstab 
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hvorvidt det enkelte marked er karakteriseret ved høj eller lav konkurrence, som vurderes ud fra, 

hvor stor en mulighed der forekommer for substitution. Museer som er udsat for en lavere grad 

af konkurrence vil ikke uden statslig indblanding udbyde til en pris som er samfundsoptimal, hvor 

film-markedet, der er udsat for en større grad af konkurrence i højere grad har mulighed for at 

presse prisen.  

Ved begge analyser viser at statsstøtte helt eller deltvist kan afhjælpe dette problem, alt afhængig 

af støttens størrelse. Når der tildeles statsstøtte til museer gøres det ud fra krav udledt af rets-

praksis. Disse krav er ikke faste eller bestemt ved lov, hvor der modsætningsvis gælder fem faste 

kriterier ved tildeling af støtte til film. Ud fra analysen kan det udledes, at der foreligger en sam-

menhæng imellem graden af konkurrence og hvorvidt der anvendes faste kriterier. For markedet 

med lav konkurrence for kulturgoder, kræves der ikke faste kriterier opfyldt førend det er muligt 

at få tildelt statsstøtte, mens det modsatte er tilfældet hvor markedet er udsat for en større konkur-

rence.  

Statsstøtten tildeles med henblik på udbedring af markedsfejl, hvilket er mest tiltrængt på mar-

kedet for museer, da den lave konkurrence ikke ved markedets egne kræfter formår at presse 

prisen. Det formodes, at det større omfang af markedsfejl, museers mere unikke karakter samt 

substitutionsgraden skaber et behov for mere fleksible eller mere bredt dækkende regler. Det må 

ud fra ovenstående analyse antages at behovet for statsstøtte er større for museerne, ud fra målet 

om at markedet skal opnå størst mulig samlet velfærd.  

Figur 15 viser situationen på markedet for museer, hvor pilene indikerer hvordan den enkelte 

faktor er påvirket. Eksempelvis konkurrence er negativ påvirket for museer, hvilket medfører en 

negativ påvirkning af markedets egen korrigering.  

 

Figur 15 Konkurrencens påvirkning af statsstøttekravene for museer, Kild: Egen tilvirkning 

 

Film er underlagt en større grad af konkurrenceudsættelse samt højere substitutionsmulighed og 

er dermed præget af færre markedsfejl. Graden af substitution vil medføre, at film ikke har den 

samme unikke karakter, hvorved de har lettere ved at opfylde de samme fastsatte krav, og ikke 

samme behov for støttetildeling. Det må udledes, at grundet den højere mulighed for substitution 

vil det medføre at virksomhederne kan betragtes som mere sammenlignelige. Dermed vil der ikke 

være samme behov for fleksible regler.  

Figur 16 viser situationen på markedet for ”Audiovisuelle og interaktive medier”: 
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Figur 16 Konkurrencens påvirkning af statsstøttekravene for film, Kild: Egen tilvirkning 

Hermed det må udledes at ved en højere grad af konkurrenceudsættelse vil der, grundet det 

mindre behov for statsstøtte, være lavere krav om statsstøttens fleksibilitet. Ud fra analysen er 

det i dag håndteret ved at anvende mere restriktive regler for denne type marked.  

 

6.8 Økonomisk delkonklusion 

For at vurdere hvorvidt gældende ret i kapitel 4 øger det samfundsmæssige velfærd anvendes 

dødvægtstab som måleinstrument. Den foretaget markedsanalysen fastslog at kulturmarkedet 

besidder markedsfejl, bl.a. i form af offentlig-lignende goder, monopol-lignende marked og den 

”ikke-markeds”-værdi der kan tillægges goderne på markedet. Markederne har dermed ikke uden 

statslig indblanding en mulighed for at maksimere den samfundsøkonomiske velfærd. Analysen 

viste at ved tildeling af statsstøtte, er det muligt at overkomme visse markedsfejl og dermed redu-

cere dødvægtstabet. 

Analysen viste derudover at kulturmarkedet ikke blot kan karakteriseres som et samlet marked 

med samme generelle karakteristika, men derimod et markedet som er opdelt i flere kategorier, 

der kan de-fineres ud fra forskellige grader af konkurrence og substitutions muligheder. De to 

kategori-analyser viste at forskellen medfører et forskelligt behov for statsstøtte. Denne forskel 

opstår ved at markedskræfterne på visse markeder har, grundet den højere 

konkurrenceudsættelse, større indvirkning, og dermed som udgangspunkt besidder et mindre 

dødvægtstab. Forskellen på mar-kederne medfører ligeledes at der er behov for at forskellige 

grader af fleksibilitet i evaluerings-metoden, hvilket kan forklare anvendelsen af både faste 

kriterier og krav som er udledt i den juridiske analyse.  

Det er blevet vist, at markeder med lav konkurrenceudsættelse kan forbindes med evaluerings-

metoden bestående af ikke ”faste” krav. Hvorimod ”faste” krav anvendes ved kategorier udsat for 

en højere grad af konkurrence.  

Det kan samlet konkluderes at den diversificerede evalueringsmetode kan sammenkædes med 

den diversificerede markedsstruktur, hvormed gældende ret ud fra et velfærdsøkonomisk 

perspektiv øger den samlede velfærd. Hvorvidt velfærden bliver maksimeret afhænger af støttens 

størrelse, samt at omkostningerne ved at tildele støtte bliver opvejet af de positive påvirkninger 

som støtten medfører. 

 

.  

Konkurrence ↑
Markedets 

egen 
korrigering↑

Nødvendighed 
for statsstøtte↓

Statsstøttes 
fleksibilitet↓



76 
 

Kapitel 7 Integreret analyse 
 

7.1 Overordnet analyse af alternativernes effekt på den samlede 

velfærd 

7.1.1 Kort opsamling på juridisk og økonomisk analyse 

I de ovenstående analyser blev Kommissionens evalueringsmetode til vurdering af støtteforan-

staltninger til kultur udledt. Det blev fundet at den anvendte metode er forbundet med markedets 

struktur samt medfører en samfundsforbedrende tilstand i forhold til en situation, hvor der ikke 

ville blive tildelt støtte. Dog er metoden der anvendes af Kommissionen ikke problemfri, da den, 

som udledt, ikke opstiller faste kriterier, men inkonsekvente enkelte krav. Dette må medføre et 

problem for både ansøger og håndhæver i forhold til at gennemskue, hvornår et krav gælder og 

hvornår det ikke gør. Denne problemstilling vil blive behandlet i nedenstående analyse.  

 7.1.1 Introduktion til forslag om alternativ tilgang for tildeling af statsstøtte til kultur.  

Nærværende kapitel vil tage udgangspunkt i retspolitikken, som er et udtryk for hvordan retstil-

lingen på retsområdet bør være og ”dermed forslag til lovgiver om, hvorvidt en lov eller regel bør 

ændres eller hvordan en lov bør udformes”261, og ligeledes har det til formål at klarlægge, hvordan 

politiske formål og hensyn kan opnås via lovgivningen, hvor denne analyse er baseret på økono-

misk teori.262 Dermed som beskrevet i afsnit 1.6.3 vil der opstilles et forslag til, hvordan lovgiv-

ningen bør være ud fra den retsdogmatiske og økonomiske analyse, som er foretaget i afhand-

lingens kapitel 4 og 6. Det vil ud fra resultaterne analyseres, hvorvidt det er muligt at frembringe 

et alternativt forslag til evalueringsmetoden, som sikrer en større retssikkerhed uden at, det er på 

bekostning af samfundets samlede velfærd. 

Som anført i den juridiske analyse, anvender Kommissionen ikke en ensartet metode ved tilde-

lingen af statsstøtte inden for TEUF art 107 stk. 3 litra d. Det blev udledt at kun i en af de fem 

undersøgte kategorier anvendes faste krav ved vurdering af støtteforanstaltningernes 

forenelighed med det indre marked.  Desuden blev det fastslået at ved støtteordninger vil der 

kræves en opfyldelse af flere krav end ved individuel støtte. Denne uensartede metode kan 

medføre usikkerhed for an-søgerene og fjerne gennemsigtigheden. 

I kapitel 6 blev det fastslået, at kulturmarkedet ikke kan defineres ud fra et fast sæt at kriterier og 

ej heller blot kan kategoriseres som et marked under fuldkommen konkurrence eller monopol. 

Det blev udledt, at hvor markedet er underlagt en større grad af konkurrence anvendes i dag faste 

kriterier, hvor kravene ikke lovmæssigt er fastlagt ved lavere konkurrenceudsættelse, hvormed 

                                                           
261 Nielsen & Tvarnø, 2014 s 497 
262 Nielsen & Tvarnø, 2014 s 500 
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der foreligger en forbindelse mellem markedets karakteristika og hvordan gældende ret er 

udformet. Det fremstillede alternativ skal derfor ud fra et formål om forbedring af retssikkerheden, 

tage højde for markedets karakteristika. Alternativerne må ikke fremsættes på bekostning af 

formålet for art 107 stk. 3 litra d, hvormed denne analyse indledningsvist vil fastslå formålet med 

undtagelsesbestemmelsen, så dette kan holdes før øje i analysen. 

 

7.1.2 Formålet med tildeling af statsstøtte til kultursektoren 

I præamblen til TEU udtrykkes: ”Som ønsker at styrke solidariteten mellem dens folk, samtidig 

med at de respekterer disses historie, kultur og traditioner”. EU finder de enkelte medlemsstaters 

kulture særdeles vigtige og bør prioriteres i EU retten. Det er et mål at hjælpe alle, der arbejder i 

disse sektorer, fra lokalsamfund, der dyrker deres kulturarv, til producenter af film, der vinder 

priser. Disse sektorer er ligeledes med til at skabe en økonomisk vækst, inden for blandt andet 

job, innovation og social samhørighed.263 Det er dermed et ønske fra EU at bevare kultur 

diversiteten i mellem medlemsstaterne og hjælpe alle der ønsker at tage del i dette marked.  

 

7.1.3 Retssikkerhed 

Retssikkerhedsbegrebet er langt fra entydigt, og er oftest er et udtryk for samfundsforholdets 

regulering ved anvendelse af klare og gennemtvingelige regler, hvorved det er muligt for den 

enkelte at kunne forudse sin retlige position i bestemte situationer og ved bestemte disposi-

tioner.264  Forudsigelighed udgør dermed kerneområdet for retssikkerhedsbegrebet. Det skal 

være muligt for borgere at forudsige følgerne af deres handlinger og forudse, hvorledes afgørel-

serne fra domstolen og andre myndigheder falder ud. For dette er muligt, vil det betyde, at Kom-

missionen skal føre en fast og ensartet praksis.  

I afhandlingen vil retssikkerhed forstås som et mål, hvormed der skal skabes gennemsigtighed 

og dermed opnå sikkerhed på markedet både for håndhæver, borgere og virksomheder. 

Retssikkerheden inden for statsstøtte skal gøre det muligt for ansøger at vide: hvornår det er 

realistisk at opnå godkendelse for en støtteforanstaltning og i hvilke tilfælde en ansøgning vil blive 

erklæret uforenelig med det indre marked. Håndhæver skal dømme lignende sager ens på bag-

grund af saglige hensyn og sikre, at der ikke bliver foretaget uretfærdige behandlinger.265 ”En af 

betydningerne ved retssikkerhed; Retssystemets retfærdighed; først og fremmest at lige skal 

behandles lige, at der ikke må gøre forskel, f.eks. på folk af forskellige etnisk oprindelse, socio-

                                                           
263 EU Kommissionen, ’Indblik i EU politik: Kultur og Audiovisuelle medier’, 2013, s 3 
264 Evald et al, 2002, s 98 
265 Lando, Henrik, 2005, s 109 
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økonomisk status”266, hvilket ligeledes må gøre sig gældende inden for statsstøttesager som 

vurderes i forhold til forenelighed med det indre marked. Ved at behandle alle sager lige, vil der 

opnås gennemsigtighed samt forudsigelighed. 

Manglende retssikkerhed kan ved denne afhandling knyttes til to områder: ved Kommissionens 

manglende kompetence til at definere kultur samt anvendelsen af både faste regler, løse krav, 

samt manglende konsekvens. Begge forhold vil kort blive behandlet i forhold til retssikkerhed i 

det følgende.   

7.1.3.1 Retssikkerhed i forhold til kulturbegrebet 

Europa og herunder EU består af 27 enkelte lande, som har sine egne definitioner af hvad kultur 

indeholder. ”[..] Inclusion of culture in the European Union sphere has taken place in a way that 

proclaims subsidiarity via attribution to the community of a complementary competence, which 

essentially rests upon the affirmation, protection and promotion of Member States’ culture 

diversity, the efforts deployed at domestic level to preserve and enhance cultural distinctiveness 

necessitated some kind of recognition in EC State aid assessment”267, hvormed der foreligger et 

fokus på diversificerede nationale kulture.  

Tidligere blev det fastslået268 at kulturbegrebet ikke defineres som et fast og præcis begreb, men 

et som skal falde inden for de opsatte rammer269. Grundet nærhedsprincippet er kompetencen til 

at fortolke omfanget overladt til medlemsstaterne selv.270 Kommissionen vil ikke have mulighed 

for at anfægte en medlemsstats definition medmindre fortolkningen er langt fra formålet om at 

fremme den nationale kultur.271 I forhold til retssikkerheden opstår problemet for håndhæver, ved 

at de ikke ud fra en ensartet metode kan foretage selve forenelighedsvurderingen af kultur.   

Det må hermed konkluderes at da kultur skal være af en national karakter, hvor det repræsenterer 

en medlemsstats historie samt befolkningens identitet, vil der med udgangspunkt i formålet, ikke 

være mulighed for at antaste denne problematik, da en ensartning ikke vil være i 

overensstemmelse hermed. Dette aspekt vil dermed ikke være en del af de fremsatte alternativer.  

 

7.1.3.2 Retssikkerhed i forhold til evalueringsmetoden 

Det blev i den juridiske analyse klarlagt, at evalueringsmetoden ikke er konsekvent i sin anven-

delse, da Kommissionen både benytter sig af faste kriterier f.eks. ved biografmeddelelsen samt 

krav der udledes af retspraksis og som er afhængig af, hvilken form for støtteordning der skal 

                                                           
266 Lando, Henrik, 2005, s 109 
267 Psychogiopoulou, Evangelia, 2006, s 4 
268 Se afsnit 4.1 
269 Se afsnit 3.1 
270 Se afsnit 4.1.1 
271 Beslutning 2000/394/EF Venice and Chioggia para 82 



79 
 

vurderes, men som ikke er nedskrevet. De krav, som er blevet udledt, er dog ikke konsekvente 

for alle støttesager ved samme kategori, hvilket hindrer gennemsigtighed og forudsigelighed som 

kræves af retssikkerheden. 

En sådan tilgang medfører ikke den gennemsigtighed, som kan være nødvendig for både støtte-

modtagers ansøgninger og håndhæver i deres evalueringsmetode af statsstøtteansøgninger.  

 

De nedenstående alternativer vil behandle retssikkerhed i forhold til evalueringsmetoden, hvor-

med det undersøges, hvorvidt der vil være mulighed for at anvende en metode, som opnår en 

større retssikkerhed uden at det samlede samfundsmæssige velfærd lider tab. 

 

7.2 Forslag til alternativ evalueringsmetode 

Der vil blive opstillet to alternative fremgangsmåder, som begge vil tage deres udgangspunkt i at 

skabe mere gennemsigtighed på markedet og opnå den ovenfor omtalte retssikkerhed. 

”Greater transparency on the underlying factors that take a prominent position in Commission 

thinking would, thus, be desirable, especially since the Commission, when exercising its 

discretionary powers under Article 87§3d EC, is declined towards a strict interpretation of the 

clause”.272 Citatet viser at der på nuværende tidspunkt er et ønske om en større gennemsigtighed 

på kulturmarkedet.  

Indledningsvist blev det fastslået at der juridisk er en forskel på antallet af krav som skal opfyldes 

når det omhandler tildeling af støtte til en støtteordning eller individuel støtte. Alternativerne vil 

fremsætte faste krav som dermed vil være gældende for begge typer af støttetildeling.  

 

 Alternativ 1: Anvendelse af et sæt generelle kriterier for hele kultursektoren.  

 Alternativ 2: Anvendelse af kategoribestemte kriterier (inspiration fra kategori E og biograf-

meddelelsen) 

 

Alternativerne vil afslutningsvis afvejes imod hinanden ud fra en cost-benefit tankegang273 med 

et fokus på faktorerne: retssikkerhed og samfundets samlede velfærd. De eventuelle forbedringer 

ved alternativerne bliver vejet imod omkostningerne ved at indføre et sådan alternativ. 

Alternativerne vil ikke opstille retssikkerhed som ”enten-eller”, da retssikkerhed ikke er noget man 

har eller ikke har, men er noget man har i grader i afhængigt af ressourceforbrug.274 Omkostninger 

vil i denne sammenhæng ikke blive anset som reelle omkostninger i kroner og øre, men derimod 

                                                           
272 Psychogiopoulou, Evangelia, 2006, s 27 
273 Frank, Robert, 2003, s 4-5 
274 Eide og Stavang, 2009, s 116 
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omkostninger i form af eventuelle tab i samfundets samlede velfærd. Påvirkningen af velfærd 

baseres på den udledte konklusion i den økonomiske analyse. Det må bemærkes, at de fremsatte 

alternativer tager udgangspunkt i metoden som anvendes ved kategori E og anvender dermed 

en meddelelse, der ikke har bindende virkning jf. afsnit 4.4.1.5. Anvendelse af meddelelser vil 

benyttes som fortolkningsværktøj, hvormed det stadig vil medføre en højere retssikkerhed.  

Afslutningsvis vil de to alternativer blive afvejet imod den nuværende tilstand på markedet samt 

opfyldelse af formålet. For alternativerne vil udgangspunktet, som ved analysen af 

kulturmarkedet, være velfærdsmaksimering. 

 

7.2.1 Alternativ 1  

Ved dette alternativ bør Kommissionen anvende en ensformig evalueringsmetode, som finder 

anvendelse uanset kategori og aktivitet, hvorved det står klart for støtteansøgerne, hvorvidt de 

kan forvente at deres ansøgninger vil blive accepteret eller afvist.  

De ens regler vil gælde for museer såvel som for film-produktion. Det er i den økonomiske analyse 

fundet, at de to aktiviteter ikke udsættes for samme grad af konkurrence, da muligheden for sub-

stitution af produkter er forskellig. Det blev ligeledes konkluderet at markederne, med en lavere 

mulighed for substitution og lavere grad af konkurrenceudsættelse er forbundet med en vis grad 

af fleksibilitet i kravene for støtte, for dermed at opnå den størst mulige velfærd.275  

7.2.1.1 Retssikkerheden 

Ved indførelse af faste kriterier skabes en gennemsigtighed på markedet, hvorved forudsige-

ligheden for udfaldet af ansøgninger vil øges betragteligt.276  

Dette alternativ vil skabe en langt større retssikkerhed for tildeling af statsstøtte på kulturmarkedet 

end hvad der gør sig gældende på nuværende tidspunkt.  

7.2.1.2 Markedet og velfærd 

Ved fastlæggelse af generelle kriterier vil der ikke tages højde for forskellen af markedsstruk--

turerne, hvorved markederne med en høj grad af konkurrence (markedstype 1) skal opfylde sam-

me kriterier som markederne med den lavere grad af konkurrenceudsættelse (markedstype 2). 

Det er konkluderet at en fastlæggelse af kriterier findes bedst egnet for markedstype 1, da behov-

et for fleksibilitet ikke er nødvendigt i samme omfang som ved markedstype 2.277  

                                                           
275 Se afsnit 6.8 
276 Jf. princippet om retssikkerhed. 
277 Se afsnit 6.7.3 
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Figur 17 viser effekten på markedet ved anvendelsen af generelle faste krav. Ved dette alternativ 

findes det nødvendigt at skelne imellem fastlæggelsen af henholdsvis brede og restriktive krav, 

da det vil resultere i forskellige påvirkninger.  

Brede kriterier vil medføre at langt flere vil opfylde kriterierne for tildeling af støtte. Dette kan være 

en fordel for markedstype 2, da behovet for fleksibilitet på dette marked er stort. Som det ses på 

figuren vil markedstype 2 kunne opnå, afhængigt at støttens størrelse, den samfundsoptimale 

tilstand. Markedstype 1 vil derimod udsættes for dobbeltkorrigering, hvor der ved 

”dobbeltkorrigering” skal forstås: at de brede kriterier vil udbedre markedsfejl, som allerede er 

korrigeret af markedskræfterne selv (hvis det sammenholdes med markedstype 2).278 Dette er 

baseret på en antagelse om at støtten der tildeles markedstype 1 er af samme størrelse som den 

på markedstype 2 (De røde streger i figuren). Som resultat vil aktører som reelt set ikke har et 

behov kunne opfylde kriterierne også få tildelt støtte, og må anses som et ”unødvendigt” brug af 

statens ressourcer. 

Ved restriktive kriterier, som dækker begge kategorier, vil der være færre fra hver kategori der 

opfylder kriterierne, ved antagelse om at kriterierne udformes så begge kategorier har mulighed 

for at opfylde dem, og dermed kan få tildelt støtte. Dette vil resultere i en manglende konkurrence, 

da ikke tilstrækkelige vil modtage støtte, og dermed udbyde, hvormed en opfyldelse af formålet 

bliver begrænset.   

 

Figur 17 Effekterne på markedet ved alternativ 1, Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
278 Se afsnit 6.7.2 
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7.2.2 Alternativ 2  

Dette alternativ foreslår at hver af de seks kategorier er forbundet med hver deres sæt af kriterier, 

hvor de enkelte meddelelser vil tage højde for det enkelte markeds karakter og samtidig indeholde 

en balance af, hvor megen incitament der er behov for at skabe på markedet førend private 

investorer vil tage del i på markedet. Samtidig bliver der taget højde for i hvilket omfang der skal 

korrigeres for markedsfejl.  

 

7.2.2.1 Retssikkerhed 

Denne metode vil skabe en større gennemsigtighed og retssikkerhed i forhold til selve 

støtteforanstaltningsvurderingen, end hvad der er tilfældet på nuværende tidspunkt, da der vil 

blive opsat faste kriterier, som ansøgere kan forholde sig til, og ligeledes faste kriterier som 

kommissionen kan fortage deres vurdering ud fra. 

 

7.2.2.2 Markedet og velfærd 

For markedstype 1 vil der ikke ske nogen forandringer af tilstanden, da en sådan tilgang allerede 

er tilfældet for denne type marked.  

Effekten af en sådan tilgang på markedstype 2 vil være lig den under alternativ 1, en forringelse 

af graden af fleksibilitet som statsstøttereglerne på nuværende tidspunkt er underlagt, dog under 

dette alternativ en mindre reducering af konkurrenceudsættelse, da kriterierne er tilpasset 

kategorien. Dette må betragtes som imod formålet, hvor ønsket er at hjælpe alle der vil fremme 

og bevare kulturen. Ved dette alternativ vil det fremkomme som den eneste årsag til velfærdstab, 

se figur 18. 

Markedstype 1 vil være underlagt mere restriktive kriterier, da markedseffekterne har en større 

indvirkning end på markedstype 2, og der vil være mulighed for at anvende bredere kriterier og 

tilgodese den større nødvendighed for markedskorrigering. 
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Figur 18 Effekterne på markedet ved alternativ 2, Kilde: Egen tilvirkning 

 

7.2.3 ”Cost – Benefit” vurdering 

Alternativ 1 og 2 er begge forbundet med fordele og ”omkostninger”, hvilket i nedenstående vil 

opvejes imod hinanden.   

Begge alternativer opstiller generelle kriterier, hvor forskellen ligger i hvorvidt disse kriterier er 

gældende for alle kategorier under kultursektoren eller kun enkelte. Som gennemgået ovenfor 

skaber begge metoder en større retssikkerhed, da de øger gennemsigtigheden sammenlignet 

med nuværende tilgang, hvor alternativ 1 medfører en større forbedring end alternativ 2.  

Gennemgangen af alternativerne viser at velfærdstabet må anses størst ved alternativ 1, da 

markedstype 2 bliver underlagt faste regler og dermed mister sin fleksibilitet. Hvis det håndteres 

ved brede regler, vil det betyde en ”dobbeltkorrigering” for markedstype 1. Hvor det håndteres 

med restriktive regler vil det medføre en begrænsning i konkurrencen. 

Alternativ 2 medfører ingen ændringer for markedstype 1, men ved markedstype 2 vil en del af 

fleksibiliteten forsvinde.  I forhold til alternativ 1 opvejes dette ved muligheden for at fastlægge 

kriterier der er tilpasset og tilgodeser kategoriens egenskaber. Derudover vil dette alternativ ikke 

medføre en sandsynlighed for at der bliver ”dobbeltkorrigeret”. Alternativerne vurderes i forhold 

til den velfærdsmæssige effekt med henblik på hvilket alternativ der medfører det mindste 

velfærdstab, hvormed alternativ 2 må være at foretrække.  

Forkortelser: 

M1 =markedtype1 

M2 = markedstype 2 

M1(MS) = M1 med 

støtte 

M2(MS) =M2 med 

støtte 

      = optimale punkt 
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Figur 19 Afvejning af de 3 metoder, kilde: Egen tilvirkning 

 

Sammenlignes alternativ 2 med den nuværende metode som anvendes af Kommissionen, må 

det udledes, at den nuværende situation ikke besidder en høj grad af retssikkerhed, men derimod 

benytter sig af en evalueringsmetode som tilpasser sig markedets struktur og de enkelte 

kategoriers karakter. I forhold til den nuværende tilgang medfører alternativ 2 en markant 

forbedring af retssikkerheden, men på en bekostning af den samlede velfærd, se figur 19. Ud fra 

figur 18 vil kun markedstype 2 udsættes for tab i form af en reduceringen i fleksibiliteten, hvilket 

antages at være et begrænset tab. Ved afvejning i mellem alternativerne skal det vurderes om de 

positive påvirkninger overstiger de negative. Hermed hvorvidt forøgelsen af retssikkerhed opvejer 

det velfærdstab som opstår ved indførelse af denne højere grad af retssikkerhed, og samtidig 

sikrer en opnåelse af formålet. Tabet i velfærd vil være afhængig af de krav som sættes for den 

enkelte kategori, og hvordan de er tilpasset markedsstrukturen.  

 

Jeg vil anbefale alternativ 2 som evalueringsmetode med en anvendelse af de udledte kriterier 

fra den juridiske analyse, som ligeledes ses i bilag 6. Kravene må anses som værende tilpasset 

til de enkelte kategorier ud fra, hvad Kommissionen anser som bedst egnede både i forhold til at 

sikre den enkelte støtteforanstaltning ikke fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen i en 

grad, der ikke er overensstemmende med Fællesskabets interesser, men samtidig sikre det 

højest samfundsøkonomiske velfærd. Formålet med undtagelsen for kulturundtagelsen må 

ligeledes anses som opfyldt ved disse krav baseret på deres nuværende anvendelse. Dermed vil 

anvendelse af kategoribestemte kriterier sikre en højere grad af retssikkerhed ved evaluerings-

metoden, hvor formålet om den diversificerede kultur bliver opfyldt ved at medlemsstaterne bibe-

holder kompetencen til at definere kultur.   
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Kapitel 8 Konklusion 
 

Afhandlingen har til formål at undersøge markedet for kultur. En undersøgelse af gældende ret 

og hvorvidt denne har en forøgende effekt på den samfundsøkonomiske velfærd. Indledningsvis 

blev det konkluderet, at kommissionen ikke besidder kompetencen til at definere begrebet kultur, 

eftersom det er overladt til medlemsstaterne, med henblik på at opnå en diversificeret europæisk 

kultur. 

Det er konkluderet at Kommissionens evalueringsmetode ikke er generel for hele kulturund-

tagelsen i art 107 stk.3 litra d, men at der anvendes en metode som afhænger af kategorien som 

skal tildeles statsstøtte. De anvendte krav findes dog ej heller konsekvente inden for hver katego-

ri, hvormed denne inkonsekvente fremgangsmetode resulterer i en lav grad af retssikkerhed på 

området.  

 

Den diversificerede evalueringsmetode kan forklares ved markedets struktur. Kulturmarkedet kan 

ikke kategoriseres som et samlet markedet, hvor der anvendes et sæt generelle karakteristika, 

men derimod et marked bestående af flere kategorier. Markedet er præget af markedsfejl, som 

medfører at en samfundsmæssig velfærdsmaksimering ikke opnås af markedskræfterne alene. 

Tildeling af statsstøtte vil kunne udbedre disse markedsfejl og resultere i en øget velfærd på 

markedet. Den økonomiske analyse viser, at specielt graden af konkurrenceudsættelse samt 

graden af substitutionsmulighed på markedet kan forklare den ikke konsekvente evaluerings-

metode. I den integrerede analyse er det vist at en anvendelse af en ensartede krav for hele art 

107 stk.3 litra d medfører et højere dødvægtstab. 

 

Den nuværende metode anvendt af Kommissionen er svært gennemskuelig og bibringer ikke en 

høj grad af retssikkerhed på kulturmarkedet. Den integrerede analyse har fremført et alternativ, 

hvormed der kan opnås en højere grad af retssikkerhed og som samtidig tager højde for 

markedets diversificerede karakteristika. Metoden inddrager ikke et alternativ til definitionen af 

kultur, da dette, jf. nærhedsprincippet reguleres på medlemsstats niveau. Forslaget benytter sig 

af vejledende meddelelser med kategoribestemte kriterier, hvormed kriterierne sikrer en højere 

grad af retssikkerhed for både håndhæver og ansøger. Den alternative metode vil, afhængigt af 

kravenes udformning, samlet set have mulighed for at opnå en forøget samfundsøkonomisk 

velfærd, hvor der samtidig skabes en mere ligelig balance imellem de to faktorer. Det foreslås 

afslutningsvis at afhandlingens udledte krav bør anvendes som faste kriterier for evaluerings-

metoden af art 107 stk. 3 litra d, da disse anses som værende, af Kommissionen, de krav som 
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bedst muligt indfrier betingelserne i traktatbestemmelsen, opnår formålet og sikrer den størst 

mulige samfundsøkonomiske velfærd.  
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Liste over forkortelser 
 

Chartret  EU Chartre for grundlæggende rettigheder 

Dst   Dansk statisk 

Europa   EU 

FK  Fuldkommen konkurrence 

TEU   Traktaten om Den Europæiske Union 

TEUF   Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde 

UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 

Navne på afgørelser: 

N  Notified Aid (Statsstøttesager der har været anmeldt) 

NN  Non-notified (Statsstøtte sager der ikke har været anmeldt) 

SA SA (State aid – i 2010 ændrede man til denne metode for at 

navngive støttesager) 

  



88 
 

Litteraturliste  
 

Bøger:  

Bacon, Kelyn, 2009, European Community law of state Aid, Oxford University Press  

 

Blume, Peter, 2011, Retssystemet og juridisk metode, jurist og økonomforbundets forlag 

 

Church, Jeffrey og Roger Ware, 2000, Industrial Organization; a Strategic approach, McGraw-

Hill, 2000 

 

Eide, Erling og Endre Stavang, 2008, Rettsøkonomi, Cappelen Akademisk forlag, 3 oplag 

2009 

 

Evald, Jens et al, 2002, Om retspolitik, Jurist – og Økonomiforbundets forlag, 1 udgave 

 

Fejø, Jens, 2009, EU-konkurrenceret – almindelig del, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 4 

udgave 

 

Frank, Robert H, 2008, Microeconomics and behavior, McGraw Hill International, 7 udgave 

 

Hancher, Leigh, Tom Ottervanger og Piet Jan Slot, 2012, EU State Aids, Sweet & Maxwell, 

4th edition 

 

Horspool, Margot og Matthew Humphreys, 2010, European Union Law, Oxford University 

Press 

 

Jessen, Pernille Wegener, 2003, Forbuddet mod statsstøtte i EU, Forlaget Thomson (Gad 

Jura), 1 udgave 

 

Jessen, Pernille Wegener, 2008; Regulering af konkurrence I EU, 2 udgave, Jurist & 

Økonomforbundets forlag  

 

Motta, Massimo, 2009, Competition Policy, therory and Practice, Cambridge Univercity Press, 

12 udgave 

 

Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen, 2011, EU-ret, Karnov Group, 6 udgave 

 

Nielsen, Ruth, 2002, Retskilderne, Jurist og økonomforbundets forlag 7 udgave 

 

Nielsen, Ruth og Christina D Tvarnø, 2014, Retskilder og Retsteorier, jurist og 

økonomiforbundets forlag, 4 reviderede udgave 1 oplag.  

 

Perloff, Jeffrey M, 2009, Microeconomics, Pearson Addisson Wesley, 5 udgave 

 



89 
 

Quigley, Conor, 2009, European State Aid Law and Policy, Hart Publishing, 2nd edition 

 

Ross, Alf, 1971, Om ret og retfærdighed, en indførelse i den analytiske retsfilosofi, (1953), 

Nyt nordisk forlag, Arnold busk.  

 

Rydenlski Michael Sanchez, 2006, The EC state aid Regime; Distortive effects of state aid on 

competition and trade, Cameron May ,4 udgave 

 

Szyszczak, Erika, 2007, The Regulations of the State in competitive Markets in the EU, Hart 

Publishing, 1 udgave 

 

Throsby, David, 2010, The Economics of Cultural Policy, Cambridge University Press, 1. 

Udgave.  

 

Throsby, David, 2001, Economics and Culture, Cambridge University Press, 1. Udgave 

 

Towse, Ruth, 2011, A handbook of cultural economics, Edward Elgar, 2 udgave 

 

Towse, Ruth, 2010, A Textbook of Cultural Economics, Cambridge University Press, 1. 

Udgave 

 

Vesterdorf, Peter L. og Mogens Uhd Nielsen, 2009, EU-statsstøtteret, jurist og 

økonomforbundets forlag 

 

Ølykke, Grith Skovgaard, 2010, Abnormally Low Tenders, With an Emphasis on Public 

Tenderers, Djøf Publishing 

 

Artikler:  

 

Besley, Timothy & Paul Seabright, 1999, The effects and policy implications of state aid to 

industry: an economic analysis, Economic Policy April 1999 

 

Bille, Trine, Den økonomiske betydning af kulturhuse: vækst eller velfærd?, set på 

www.kulturhusene.dk den 14 December 2014 

 

Bille, Trine, 2011, Kunstens Balancekunst mellem velfærd og marked, udgivet af Hans Chr. 

Garmann Johnsen, ”kunstens form og kulturens bruk”, Portal Forlag 

 

Doyle, Gillian, 2010, Why culture attracts and resists economic analysis, published online af 

Springer Science and Business media 30 Juli 2010, J Cult Econ, 245–259 

 

Friederiszick Hans, Lars-Hendrik Röller & Vincent Verouden, 2007, European State Aid 

Control: an economic framework, i Handbook of Antitrust Economics, (Paolo Buccirossi, red.), 

MIT Press 

 

http://www.kulturhusene.dk/


90 
 

Karnov Group, 2010, Kultur introduktion- Indledende om art. 167 og det kulturelle 

samarbejde(*), (EUIND025-NY) 

 

Karnov Group, 2013 Statsstøtte (1)- Statsstøttereglernes begrundelse og 

anvendelsesområde, (EUIND017-NY) 

 

Lando, Henrik, 2005, Retssikkerhed I et retsøkonomisk perspektiv, bidrag til festskrift for 

Ingemar Ståhl, Center for Law, Economicss and Finanasiel institutions at CBS 

 

Mølgaard, Peter, 2005, Competitive effects of state aid in oligopoly, Department of 

Economics, Copenhagen Busines School 

 

Nevan, Damien & Vincent Verouden, 2008, Towards a more refined economic approach in 

State Aid control, Appeared as Chapter 4 of Part I in "EU Competition Law - Volume IV: State 

Aid" 

 

Psychogiopoulou, Evangelia, 2006, EC State Aid control and Cultural justifications, Legal 

issues of Economic Integration 33(1): 3-28 

Riss, Thomas, 1999, Retsøkonomi 

 

Rapport: 

 

ESSnet-Culture, May 2012, “European  statistical system network on culture, final report”, 

Luxembourg (LU)  

 

EU Kommissionen, 1991, “Eleventh Report on Competition Policy”, Published in conjunction 

with the 'Fifteenth General Report on the Activities of the European Communities 

 

EU Kommissionen, Juni 2013, ”Indblik i EU-politik: kultur og audiovisuelle medier”. 

 

UNESCO, Paris, 20 October 2005,  “Convention on the protection and promotion of the 

diversity of cultural expressions”  

 

UNESCO Institute for Statistics, 2009,  “The 2009 UNESCO Framework for cultural statistics 

(FCS)” 

 

UNESCO, 2009, “UNESCO World Report, ‘Investing in Cultural Diversity and Intercultural 

dialogue’” 

 

Juridiske dokumenter: 

 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, (2010/C 83/02).  

 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1295/2013 af 11 december 2013 om 

oprettelse af programmet Et kreativt Europa(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 

17/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF 



91 
 

 

Procedureforordningen, Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om 

fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 

 

Rådets resolution, RÅDETS RESOLUTION af 14. februar 2002 ”om fremme af den sproglige 

mangfoldighed og indlæringen af fremmedsprog inden for rammerne af gennemførelsen af 

målene for Det Europæiske Sprogår 2001 (2002/C 50/01) 

 

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for 

anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 

 

Written Question P-3173/00 by Valter Veltroni (PSE) to the Commission af 4 Oktober 2000, 

OJ C 163E, 6/6/2001 s 51 

 

Domme som ikke er anvendt i det faktiske analyse:  

 

C 345/02 Pearle 

 

Sag 61/79 Denkavit 

 

C-39/94 SFEI/ La Poste 

 

Sag 57/86 Grækenland mod Kommissionen 

 

Sag 78/76 Steinike & Weinlig 

 

C-482/99 Stardust Marine 

 

C 284/84 Tyskland mod Kommissionen 

 

C-143/99 Adria- Wien Pipeline 

 

Sag 730/79 Phillip Morris 

 

C305/89 Alfa Romeo 

 

NN 88/98 – United Kingdom 

 

C-280/00 Altmark 

 

C 53/00 Ferring SA 

 

Beslutning 2006/513/EC Berlin/Brandenburg 

 

Case 34/2006 North Rhine-Wesphalia  

 



92 
 

Beslutning 2000/394/EF Venice and Chioggia  



93 
 

Bilagsoversigt 

 

Bilag 1 Oversigt over EU lande som har ratificeret til UNESCOs Konventioner 

Bilag 2 Kommissions afgørelser anvendt til Analysen 

Bilag 3 Domsafgørelser anvendt til Analysen 

Bilag 4 Ændring af procedure for sprog ved offentliggørelse af afgørelser 

Bilag 5 Inddeling af Kommissionsafgørelser i kategorier 

Bilag 6 Oversigt over fordeling af krav for afgørelserne 

Bilag 7 Tabel for TT-kavet under kategori B 

Bilag 8 Biografmeddelelse fra 2013  

Bilag 9 Krav for kategorier i forhold til støtteordning/individuel støtte 

Bilag 10 DST’s opdeling af kultursektoren 

 

 

 

 



94 
 

Bilag 1 Oversigt over EU lande som har ratificeret til UNESCOs 

Konventioner 
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Bilag 2 Kommissions afgørelser anvendt til Analysen 
 

N661/2009 N378/2009 SA.38446 N1/2010 SA.37024 SA.34906 SA.32475 

N275/2010 N377/2007 N593/2009 SA.37833 SA.32119 SA.36361 SA.34168 

NN50/2007 SA.29720 SA.35633 NN136a/2002 N336/2008 N220/2008 SA.34138 

N492/2009 NN67/2010 SA.33370 NN95/2002 N577/2008 SA.37923 N132/2009 

SA.33997 N312/2010 SA.36063 NN11/2002 N257/2007 SA.35814 N82/2007 

SA.30649 NN66/2010 SA.37416 NN114/2000 N120/2010 SA.35815 SA.34328 

SA.38391 SA.36221 SA.38442 NN55/2005 N340/2007 SA.35816 N268/2002 

N42/2009 N568/2009 SA.33591 N216/2005 N563/2007 SA.35595 N355/2005 

N158/2010 N470/2008 SA.37161 SA.33241 N704/2007 N15/2010 N542/2005 

N164/2010 SA.36222 SA.33489 SA.34466 N818/1999 N660/2006 N1/2006 

NN27/2009 SA.36358 N356/2010 SA.37399 N381/2006 N663/2006 SA.33098 

N39/2010 SA.38122 N446/2010 N324/2008 N497/2006 N664/2006 SA.38083 

N564/2009 SA.36678 SA.33943 N122/2010 N73/2010 N675/2006 SA.37869 

SA.33106 N471/2008 SA.37443 N464/2009 N631/2009 N687/2006 N28/2009 

N318/2010 SA.32643 SA.37444 SA.32144 N632/2009 N712/2006 NN33/2009 

SA.36127 N168/2007 SA.37326 N96/2010 SA.36000 SA.36655 N121/2007 

NN8/2009 N549/2009 SA.32927 N279/2006 N291/2007 SA.36100 SA.36139 

SA.36753 N647/2013 N498/2010 N393/2006 SA.38099 N485/2010 SA.33234 

N230/2007 SA.38449 N60/2008 N415/2006 SA.37124 N406/2010 N748/1999 

N231/2007 N612/2009 N595/2008 N504/2006 N371/2010 SA.31989 N698/2001 

N236/2007 N489/2010 N221/2010 N269/2006 N524/2009 SA.33314 N777/2001 
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N238/2007 N386/2008 SA.38084 N267/2006 N303/2010 SA.29638 N794/2002 

N243/2007 N717/2009 SA.34554 N618/2006 SA.32836 SA.32028 N44/2003 

N248/2007 SA.29732 C25/2009 N614/2006 SA.35817 N108/2009 N410/2002 

N250/2007 N598/2009 SA.35678 N616/2006 N454/2009 N564/2007 N181/2004 

N228/2007 SA.38000 SA.33874 SA.19919 N332/2010 SA.36875 N477/2004 

N229/2007 N202/2008 SA.34030 N695/2006 SA.35596 SA.31996 N537/2004 

SA.35957 SA.36579 SA.37922 N113/2006 N562/2007 SA.32465 N419/2004 

N647/2013 SA.38425 SA.35398 SA.20662 N72/2008 N70/2009 N536a/2004 

SA.35849 NN10/2009 N233/2008 N505/2005 SA.32585 N214/2008 N580/2004 

N476/2009 SA.34581 SA.35444 N103/2006 N46/2008 N580/2009 N503/2004 

SA.37275 N638/2009 SA.35227 N268/2006 SA.34105 SA.37176 N77/2005 

SA.35114 SA.32926 N613/2009 N623/2006 N280/2009 SA.38306 N299/2005 

N35/2010 SA.37516 SA.35236 N624/2006 SA.38212 SA.33920 N297/2005 

N543/2009 N102/2010 SA.35563 N622/2006 N205/2010 NN59/2009 N298/2005 

N605/2007 N420/2009 SA.35564 N615/2006 SA.33706 N550/2010 N300/2005 

SA.37722 SA.37722 SA.37722 SA.37722 SA.37722 SA.37722 SA.37722 

SA.37722 SA.36762 SA.36762 SA.36762 SA.36762 SA.36762 SA.36762 

N40/2007 N40/2007 N40/2007 N40/2007 N40/2007 N40/2007 SA.35656 

N537/2005 N396/2005 N396/2005 N396/2005 N396/2005 N396/2005  

NN74/2005 SA.38392 SA.38392 SA.38392 SA.38392 SA.38392  

N467/2005 N516/2009 N516/2009 N516/2009 N516/2009 N516/2009  

N41/2007 SA.37679 SA.37679 SA.37679 SA.37679 SA.37679  
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Bilag 3 Domsafgørelser anvendt til Analysen 
 

Til den juridiske analyse er der kun anvendt:  

T 49/93 - CELF 
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Bilag 4 Ændring af procedure for sprog ved offentliggørelse af 

afgørelser 
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Bilag 5 Inddeling af Kommissionsafgørelser i kategorier 

Kategorierne er inddelt i deres respektive bogstaver under type og er samtidig farveopdelt 

Ty
pe 

CASE_CO
DE 

CASE_TITLE 
MEMBER
_STATE 

NACE_CODE 

0 SA.33433 

Green Knowledge Centre/ 
Open-air museum, Town of 
Bystřice nad Pernštejnem 

Czech 
Republic 

P.85.59 - Other education n.e.c., R.91.03 - Operation 

of historical sites and buildings and similar visitor 

attractions 

0 x 

Support programme for 
culture in the City of Zlín 
2014-2018 

Czech 
Republic 

R - Arts, entertainment and recreation 

0 SA.34675 
Cultural grant system of the 
city of Ostrava 

Czech 
Republic 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities, 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities 

0 NN44/2007 

Income tax exemption on 
awards and donations in the 
cultural sphere 

Czech 
Republic 

  

0 SA.38494 

Baden-Württemberg: 
Gewährung von Beihilfen und 
sonstigen Leistungen durch 
die Tierseuchenkasse Baden-
Württemberg Germany 

A.01.4 - Animal production 

0 SA.34770 

Appropriations of the Ministry 
of Education and Culture and 
the National Cultural Fund Hungary 

R - Arts, entertainment and recreation 

0 SA.36873 

Aid measures with a cultural 
objective under the Regional 
Development Operational 
Programmes. Hungary 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

0 N293/2008 

Cultural Aid for multifunctional 
community cultural centres, 
museums, public libraries and 
complementary higher 
education centres Hungary 

R.90.0 - Creative, arts and entertainment activities, 

R.90.04 - Operation of arts facilities, R.91.0 - Libraries, 

archives, museums and other cultural activities, 

R.91.01 - Library and archives activities, R.93.29 - 

Other amusement and recreation activities 

0 SA.35368 
Cultural Aid from the EEA and 
Norvegian Mechanism Hungary 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities 

0 SA.37043 

Cultural Aid for multifunctional 
community cultural centres, 
museums, public libraries and 
complementary higher 
education centres Hungary 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities 

0 SA.33470 Hungarian cultural heritage Hungary 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities, R.91.03 - Operation of historical sites and 

buildings and similar visitor attractions 

0 N276/2007 

Aid measures with a cultural 
objective under the Regional 
Development Operational 
Programmes. Hungary 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

0 SA.23514 

Appropriations of the Ministry 
of Education and Culture and 
the National Cultural Fund Hungary 
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0 N394/2010 

Funding Scheme For the 
Archiving of Programme 
Material ("The Archiving 
Scheme") Ireland 

J.60 - Programming and broadcasting activities 

0 SA.34462 Programme "Culture" Latvia 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities, 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities, R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

0 N464/2008 Cultural Investment Funds 
Netherlan
ds 

R - Arts, entertainment and recreation 

0 SA.34357 Multiplier Giftenaftrek 
Netherlan
ds 

R - Arts, entertainment and recreation 

0 SA.37097 Multiplier Giftenaftrek 
Netherlan
ds 

  

0 SA.36124 

Compensation of costs 
incurred for the provision of 
services which are statutorily 
exempted from postage fees Poland 

H.53 - Postal and courier activities 

0 SA.32550 
Promotion of the Basque 
language in the media Spain 

J - Information and communication 

0 SA.34228 
Promotion of the Basque 
language in the media Spain 

J - Information and communication 

0 SA.36406 

Promotion of the Basque 
language in the media - 
prolongation Spain 

J - Information and communication 

0 SA.36408 

Promotion of Basque 
language in the field of 
information and 
communication technologies - 
prolongation Spain 

J - Information and communication 

0 SA.34229 

Promotion of Basque 
language in the field of 
information and 
communication technologies Spain 

J.61 - Telecommunications 

0 N160/2009 
Promotion of the Basque 
language 2009 Spain 

P.85 - Education 

0 SA.37916 

Subventions pour le 
développement de l'usage de 
la langue basque dans la vie 
sociale Spain 

P.85.60 - Educational support activities, R - Arts, 

entertainment and recreation 

0 N139/2010 
Promotion of the Basque 
language in 2010 (Spain) Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 

0 N420/2010 

State aid to "supramunicipal" 
cultural activities - Basque 
Country (Spain) Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 

0 N626/2008 

State aid to "supramunicipal" 
cultural activities - Basque 
Country (Spain) Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 

0 SA.32266 

Aid for the promotion of the 
Basque language at the 
workplace Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 

0 SA.32549 
Subventions pour le 
développement de l'usage de Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 
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la langue basque dans la vie 
sociale 

0 N132/2007 
Promotion of Basque 
language in the media Spain 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

0 N161/2008 
Aid to the Basque language - 
Basque Country (Spain) Spain 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

0 N778/2007 

State aid to "supramunicipal" 
cultural activities - Basque 
Country (Spain) Spain 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

0 N49/2007 

Subvenciones para el 
desarrollo del uso del 
Euskera (social) Spain 

  

0 SA.34396 

Aid for the promotion of the 
Basque language at the 
workplace Spain 

  

0 SA.36407 

Aid for the promotion of the 
Basque language at the 
workplace Spain 

  

0 N221/2003 Aviodrome 
Netherlan
ds 

I.55 - Accommodation 

0 N45/2006 

Notification d'un dispositif de 
crédit d'impôt en faveur de la 
production phonographique France 

  

0 N106/2005 Hala Ludowa in Wroclaw Poland 
Kun på polsk 

a N661/2009 
Indemnity scheme for federal 
museums 2010-2015 Austria 

  

a N275/2010 
Indemnity guarantee for 
Albertina exhibition Austria 

R - Arts, entertainment and recreation 

a NN50/2007 

Garanties de l'Etat autrichien 
en faveur des musées 
nationaux Austria 

R.91.02 - Museums activities 

a N492/2009 
Soutien au genre dramatique 
télévisé de qualité supérieure Belgium 

  

a SA.33997 

Cultural support programme 
in the Zlin Region (Czech 
Republic) 

Czech 
Republic 

R.90.03 - Artistic creation 

a SA.30649 
State aid to the Danish 
Shellfish Centre. Denmark 

R - Arts, entertainment and recreation 

a SA.38391 

State compensation of 
damage incurred by an owner 
of an international exhibition Estonia 

M.72.19 - Other research and experimental 

development on natural sciences and engineering 

a N42/2009 

Modification du crédit d'impôt 
en faveur de la production 
phonographique - FR France 

  

a N158/2010 Fußballmuseum Dortmund Germany 
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a N164/2010 
Leipziger Reit- und 
Rennverein Scheibenholz Germany 

R.91.02 - Museums activities 

a NN27/2009 
Aid for mobility of museum 
collections in Hungary Hungary 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

a N39/2010 Soutient le tourisme culturel Hungary 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities 

a N564/2009 

Support for private owners of 
cultural monuments in the 
restoration and preservation 
of cultural heritage through 
effective use of the socio-
economic potential thereof Latvia 

  

a SA.33106 

Support for private owners of 
cultural monuments in the 
restoration and preservation 
of cultural heritage Latvia 

R - Arts, entertainment and recreation 

a N318/2010 

Support for private owners of 
cultural monuments in the 
restoration and preservation 
of cultural heritage through 
effective use of the socio-
economic potential thereof Latvia 

R - Arts, entertainment and recreation 

a N378/2009 
Extension of Monument 
Scheme in North Brabant 

Netherlan
ds 

R.91.02 - Museums activities 

a N377/2007 
"Bataviawerf - reconstruction 
d'un bateau du 17ème siècle" 

Netherlan
ds 

L.68 - Real estate activities 

a SA.29720 

National framework for 
conservation and restoration 
of protected historical 
monuments. 

Netherlan
ds 

R.91.0 - Libraries, archives, museums and other 

cultural activities 

A NN67/2010 
Aide à obtenir la mine de sel 
de Bochnia - Pologne Poland 

  

A N312/2010 

Compensation of costs 
incurred for the provision of 
services which are statutory 
exempted from postage fees Poland 

B.08 - Other mining and quarrying, L.68.2 - Renting 

and operating of own or leased real estate, R.91.03 - 

Operation of historical sites and buildings and similar 

visitor attractions 

A NN66/2010 

Aid to promote heritage 
conservation in the salt mine 
of Wieliczka Poland 

B.08.93 - Extraction of salt, R.91.02 - Museums 

activities 

A SA.36221 

Modification of the aid to 
promote cultural heritage 
conservation in salt mine of 
Bochnia (ex NN 67/2010) Poland 

B.08.99 - Other mining and quarrying n.e.c. 

a N568/2009 

Aid measures with a cultural 
objective under the Regional 
Development Operational 
Programme "Innovative 
Economy" Poland 

B.09.90 - Support activities for other mining and 

quarrying, L.68.20 - Renting and operating of own or 

leased real estate, R.91.03 - Operation of historical 

sites and buildings and similar visitor attractions 
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a N470/2008 
Scheme for revitalisation of 
degraded areas Poland 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities 

a SA.36222 

Modification of the aid to 
promote cultural heritage 
conservation in salt mine of 
Wieliczka (ex NN 66/2010) Poland 

  

a SA.36358 
Grants for archeological 
research Poland 

  

a SA.38122 

Aid to promote heritage 
conservation in the 'Guido' 
and 'Królowa Luiza' coal 
mines Poland 

  

a SA.36678 

Schéma štátnej pomoci 
posilnenia kultúrneho 
potenciálu regiónov Slovakia 

  

a N471/2008 Lipica Horses Slovenia 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities, 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities 

a SA.32643 
State aid to Basque museums 
in 2011 Spain 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities, R.91.03 - Operation of historical sites and 

buildings and similar visitor attractions 

a N1/2010 State aid to Basque museums Spain 
R - Arts, entertainment and recreation 

a SA.37833 

Prolongation of the Historic 
Environment Regeneration 
Aid Scheme (N 356/2006) 
until 30.06.2014 

United 
Kingdom 

R.91.02 - Museums activities 

a 
NN136a/20
02 Ecomusée France 

  

a NN95/2002 
Historic environment 
regeneration scheme 

United 
Kingdom 

I.55 - Accommodation 

a NN11/2002 
National Heritage Memorial 
Fund 

United 
Kingdom 

  

a 
NN114/200
0 English Heritage 

United 
Kingdom 

  

a NN55/2005 
Heritage conservation, 
Poland Poland 

  

a N216/2005 Geocenter Møns Klint Denmark 
  

b SA.33241 Cyprus Cultural Centrre Cyprus 
  

b SA.34466 

Center for Visual Arts and 
Research (Costas and Rita 
Severis Foundation) Cyprus 

R.90.04 - Operation of arts facilities 

b SA.37399 
Support to live performances 
- France France 

R.91.0 - Libraries, archives, museums and other 

cultural activities 

b N324/2008 
Support to live performances 
- France France 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

b N122/2010 
State aid to Danube Cultural 
Palace - Hungary Hungary 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities (B) 
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b N464/2009 
Indirect state aid for the 
performing arts organizations Hungary 

R - Arts, entertainment and recreation 

b SA.32144 
State aid to dance, music and 
poetry Spain 

  

b SA.37024 
State aid to dance, music and 
poetry Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 

b SA.32119 
State aid to activities in the 
theatre and circus sector Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 

b N336/2008 

Aid to experimental theatre, 
music and dance 
performances Spain 

R - Arts, entertainment and recreation, R.90 - 

Creative, arts and entertainment activities 

b N577/2008 
Aid for production of theatre, 
music and dance Spain 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

b N257/2007 

Subsidies for theatre 
productions in the Basque 
Country" Spain 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

b N120/2010 
State Aid to the Flamenco 
sector in Andalusia Spain 

R.90.0 - Creative, arts and entertainment activities 

b N340/2007 

Aid for theatre, dance, music 
and audiovisual activities in 
the Basque country Spain 

R.90.01 - Performing arts 

b N563/2007 
Aid for production of theatre, 
music and dance Spain 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

b N704/2007 

State aid to activities in the 
theatre and circus sector - 
Region of Valencia (Spain) Spain 

  

b N818/1999 

Projet d'arrêté modifiant le 
taux de la taxe parafiscale sur 
les spectacles et les concerts 
de variétés France 

  

b N381/2006 

prórroga e incremento 
presupuestario de la ayuda n 
448/2005 - ayudas a 
producciones teatrales, 
musicales y coreográficas Spain 

  

b N497/2006 Prerov Municipal Hall 
Czech 
Republic 

  

C SA.34906 
Development of Cyprus 
Handicraft Cyprus 

I.56.10 - Restaurants and mobile food service 

activities, R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

c SA.36361 

Program CZ 06 "Cultural 
heritage and Contemporary 
Art" 

Czech 
Republic 

C.32 - Other manufacturing, S - Other services 

activities 

C N220/2008 

EEA/Norwegian Financial 
Mechanism priority " 
European cultural heritage 
conservation" individual 
project following the open 
public tender Latvia 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities, 

R.91 - Libraries, archives, museums and other cultural 

activities 
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d SA.37923 
Book publishing programme 
for the period 2014-2016 Croatia 

C.16.23 - Manufacture of other builders' carpentry 

and joinery, F.41.20 - Construction of residential and 

non-residential buildings, F.43.3 - Building completion 

and finishing 

d SA.35814 
Individual aid to MADÁCH-
POSONIUM, s r.o. Slovakia 

J.58.1 - Publishing of books, periodicals and other 

publishing activities 

d SA.35815 
Individual aid to LILIUM 
AURUM, s.r.o. Slovakia 

J.58.1 - Publishing of books, periodicals and other 

publishing activities 

d SA.35816 
Individual aid to Petit Press, 
a.s. Slovakia 

J.58.1 - Publishing of books, periodicals and other 

publishing activities 

d SA.35595 

Promotion of publishing 
industry in Slovenia-
Prolongation Slovenia 

J.58.1 - Publishing of books, periodicals and other 

publishing activities 

d N15/2010 
Publishing aid for Basque 
literature Spain 

J.58 - Publishing activities 

d SA.32475 
Publishing aid for Basque 
literature Spain 

J.58.1 - Publishing of books, periodicals and other 

publishing activities 

d SA.34168 
Publishing aid for Basque 
literature Spain 

J.58.1 - Publishing of books, periodicals and other 

publishing activities 

d SA.34138 
Aid for publishing cultural 
magazines Spain 

J.58.14 - Publishing of journals and periodicals 

d N132/2009 
Publishing aid for Basque 
literature Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 

d N82/2007 
Book promotion in the 
Basque Country Spain 

R.90.0 - Creative, arts and entertainment activities 

d SA.34328 
Subvenciones para la edición 
de libros Spain 

R.90.03 - Artistic creation 

d N268/2002 Aid to publishers in Sicily Italy 
S.96.0 - Other personal service activities 

d N355/2005 

KALLIGRAM, s.r.o. - 
Individual aid in favour of 
newspaper Slovakia 

  

d N542/2005 

State aid in favour of 
Vydavatel'stvo spolku 
slovenských spisovatel'ov 
s.r.o.- Individual aid for literary 
periodical Slovakia 

  

d N1/2006 

Prolongation of aid approved 
under the existing aid 
mechanism for new Member 
states "Promotion of 
publishing industry in 
Slovenia" Slovenia 

S - Other services activities 

d N660/2006 

Aid for a newspaper to 
KALLIGRAM - Slovak 
Republic Slovakia 

J.63.91 - News agency activities 

d N663/2006 
Aid for periodical "Vasarnap" - 
Slovak Republic Slovakia 

J.63.91 - News agency activities 
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d N664/2006 
Aid for newspaper "Uj Szo" - 
Slovak Republic Slovakia 

J.63.91 - News agency activities 

d N675/2006 
Aid for newspaper "Szabad 
Ujsag" - Slovak Repulic Slovakia 

J.63.91 - News agency activities 

d N687/2006 

Aid for periodical "OS-Forum 
obcianskej spolocnosti" - 
Slovak Republic Slovakia 

J.63.91 - News agency activities 

d N712/2006 
Aid to LOAR s.r.o. for 
publishing a periodical Uj No Slovakia 

J.63.91 - News agency activities 

e SA.35656 

Österreichische 
Filmförderungsregelung 
(Filmstandort Österreich) - 
Verlängerung der Laufzeit Austria 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.37679 

Prolongation of the Austrian 
film support scheme 
Filmstandort Österreich Austria 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.33878 
Verlängerung des 
Fernsehfonds Austria Austria 

J.60.2 - Television programming and broadcasting 

activities 

e N348/2009 

N 168/2007; 
Fernsehfilmförderungsfonds 
(FERNSEHFONDS 
AUSTRIA) Austria 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

e N72/2010 

Fonds zur Förderung des 
privaten Rundfunks (PRRF) - 
TO BE DEFINED Austria 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N73/2010 

Fonds zur Förderung des 
Nichtkommerziellen 
Rundfunks (NKRF) - TO BE 
DEFINED Austria 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N631/2009 
Fonds zur Förderung des 
privaten Rundfunks (PRRF) Austria 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N632/2009 

Fonds zur Förderung des 
nichtkommerziellen 
Rundfunks (NKRF) - TO BE 
DEFINED Austria 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.36127 

Privatrundfunksfonds (PRRF); 
Fonds zur Förderung des 
privaten Rundfunks Austria 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities, J.60 - Programming and 

broadcasting activities, J.60.1 - Radio broadcasting, 

J.60.2 - Television programming and broadcasting 

activities 

e N168/2007 
TV Film Support Fund Austria 
- Extension of aid N 77/2005 Austria 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N96/2010 Austrian film support scheme Austria 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 
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e SA.36000 

Extension of the 
VAF/Mediafund towards 
crossmedia derivatives of TV 
series. Belgium 

J.59.12 - Motion picture, video and television 

programme post-production activities 

e SA.36655 

Modifications du "tax shelter" 
pour soutenir des œvres 
audiovisuelles;Wijzigingen 
van de "Tax shelter"-regeling 
ter ondersteuning van 
audiovisuele producties Belgium 

  

e SA.33098 

Staatssteun ten gunste van 
producenten van audiovisuele 
werken. Belgium 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.38083 Filmfonds Belgium 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.37869 Mediafonds Belgium 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N28/2009 
Soutien au cinema et a 
l'audiovisuel Belgium 

R - Arts, entertainment and recreation 

e NN33/2009 

Régime d'aides en faveur de 
la production d'oeuvres 
audiovisuelles Belgium 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N121/2007 

Mesures fiscales en faveur de 
la production d'oeuvres audio-
visuelles(régimz tax-shelter) 
BE Belgium 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.37479 
Fonds FWB-RTBF pour les 
séries belges Belgium 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N516/2009 
Belgian film tax shelter 
extension Belgium 

  

e SA.35643 
Belgian film tax shelter 
extension Belgium 

  

e SA.34722 
Screen flanders - Steun aan 
audiovisuele werken Belgium 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.32087 

Steunmaatregelen Vlaams 
Audiovisueel Fonds, 
verlenging van bestaande, 
goedgekeurde, steunregeling 
in afwachting van aanmelding 
van een geactualiseerde 
steunregeling in de loop van 
2011 Belgium 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 
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e SA.35512 

Ordinance on the promotion 
of investment in the 
production of audiovisual 
works Croatia 

R - Arts, entertainment and recreation 

e SA.38392 

Investment incentives for the 
production of audiovisual 
works Croatia 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N580/2008 Cinema support - Cyprus Cyprus 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities, J.59.12 - Motion 

picture, video and television programme post-

production activities, J.59.13 - Motion picture, video 

and television programme distribution activities 

e SA.36106 
Czech cinematography 
support scheme 

Czech 
Republic 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N41/2007 

Aid to Silver Screen for 
audiovisual production - 
Czech Republic 

Czech 
Republic 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N40/2007 
Aid for Eurovize - audiovisual 
production - CZ 

Czech 
Republic 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N98/2010 
Czech Film Support 
Programme 

Czech 
Republic 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.37412 
Municipal aid to art house 
cinemas Denmark 

R - Arts, entertainment and recreation 

e SA.32479 

Scheme for the production 
and broadcasting of Danish 
TV drama and TV 
documentary programmes Denmark 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N599/2009 

Scheme for the production 
and broadcasting of Danish 
TV drama and TV 
documentary programmes Denmark 

  

e SA.36761 

Scheme for the production 
and broadcasting of Danish 
TV drama and TV 
documentary 
programmes(prolongation of 
State aid N360/2007, 
N599/2009 and SA.32479) Denmark 

J.60 - Programming and broadcasting activities 

e SA.36762 

Support for Danish public 
service radio programmes 
(prolongation of SA.33201). Denmark 

J.60 - Programming and broadcasting activities 

e N360/2007 

Scheme for the production 
and broadcasting of Danish 
TV drama and TV 
documentary programmes Denmark 

J.60.2 - Television programming and broadcasting 

activities, P.85 - Education 

e SA.33201 
Support for Danish public 
service radio programmes. Denmark 

J.60 - Programming and broadcasting activities 
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e SA.37526 
Support of the audiovisual 
sector in Estonia Estonia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.37791 

Modifications to the Estonian 
film support scheme 
(N742/07) Estonia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities, R.90 - Creative, arts and 

entertainment activities 

e SA.37722 
Aid Scheme to cinema in 
Finland Finland 

  

e SA.33490 

Fonds pour l''innovation 
audiovisuelle - volet 
développement France 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

E N106/2009 

Crédit d'impôt pour les 
œuvres cinématographiques 
étrangères France 

J - Information and communication 

e SA.36148 

Crédits d'impôt cinéma et 
audiovisuel - modifications 
pour l'année 2013 France 

J - Information and communication 

e SA.36251 

Crédit d'impôt pour les 
oeuvres cinématographiques 
étrangères - modifications 
pour l'année 2013 France 

J - Information and communication 

e SA.33880 

Aides aux cinémas du monde 
(aide sélective à la production 
cinématographique) France 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.38446 TST – services de rattrapage France 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N593/2009 

Modification du crédit d'impôt 
en faveur de la production 
phonographique - FR France 

J.59.2 - Sound recording and music publishing 

activities 

e SA.35633 
Tax credit for foreign films - 
extension France 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.33370 
Extension of French film 
support schemes France 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.36063 
Crédit d'impôt en faveur de la 
production phonographique France 

R - Arts, entertainment and recreation, R.90 - 

Creative, arts and entertainment activities 

e SA.37416 

Aides aux nouvelles 
technologies en production - 
volet relief (prolongation) France 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.38442 
Crédit d'impôt dépenses 
France France 
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e SA.33591 

Aides aux oeuvres 
cinématographiques de 
courte durée France 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.37161 

Taxe sur les éditeurs et 
distributeurs de services de 
télévision (TST) France 

J - Information and communication 

e SA.33489 

Plan de numérisation 
d'oeuvres 
cinématographiques de 
patrimoine France 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N356/2010 

Aides aux nouvelles 
technologies en production - 
volet relief (NTP-relief) France 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N446/2010 
Aide aux projets pour les 
nouveaux médias France 

R - Arts, entertainment and recreation 

e SA.33943 

Prolongation du régime d'aide 
C 47/2006 - Crédit d'impôt en 
faveur de la création de jeux 
vidéo. France 

R.93.29 - Other amusement and recreation activities 

e SA.37443 

Crédits d'impôt cinéma et 
audiovisuel - prolongation 
2014 France 

R - Arts, entertainment and recreation 

e SA.37444 

Crédit d'impôt pour les 
oeuvres cinématographiques 
étrangères - prolongation 
2014 France 

R - Arts, entertainment and recreation 

e SA.37326 Crédit d'impôt audiovisuel France 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e NN8/2009 

Transfer of natural protection 
areas to new owners and 
measures for bio diversity. Germany 

  

e SA.36753 Filmförderungsgesetz Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N230/2007 

Filmstiftung NRW - 
Prolongation of aid N 
411/2004 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N231/2007 

Mitteldeutche 
Medienförderung GmbH - 
Film funding, prolongation of 
N 411/2004 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N236/2007 

Medienboard Berlin-
Brandenburg GmbH- Film 
funding- prolongation of N 
411/2004 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N238/2007 

Film Funding- Hessen- 
Prolongation of aid N 
411/2004 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N243/2007 
Filmförderung Hamburg - 
prolongation of N 411/2004 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 
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e N248/2007 
Film support Bayern 
Prolongation of N 411/2004 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N250/2007 

Cultural film support 
Schleswig-Holstein 
Prolongation of N 411/2004 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N228/2007 

MFG Baden Württemberg- 
Film Funding- Prolongation of 
aid N 181/2004 Germany 

  

e N229/2007 

Nordmedia Fonds - Film 
Funding in Niedersachsen 
and Bremen Germany 

  

e SA.35957 

Nordmedia Fonds - Film 
Funding in Niedersachsen 
and Bremen - Prolongation of 
aid N 35/2010 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N647/2013 

MFG Baden-Württemberg film 
funding - prolongation of N 
228/07 Germany 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.35849 
Mitteldeutsche 
Medienförderung GmbH Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N476/2009 
FilmFinanzierungsFonds - 
HessenInvestFilm Germany 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.37275 
Extension of Bayern film 
support scheme Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.35114 Deutscher Filmförderfonds Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N35/2010 

Nordmedia Fonds - Film 
Funding in Niedersachsen 
and Bremen - Prolongation of 
aid N229/2007 Germany 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N543/2009 

Prolongation of Sachsen, 
Sachsen-Angalt and 
Thüringen film support 
scheme Germany 

J - Information and communication 

e N549/2009 
Extension of Bayern film 
support scheme Germany 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N647/2013 

MFG Baden-Württemberg film 
funding - prolongation of N 
228/07 Germany 

  

e SA.38449 
Baden-Württemberg film 
scheme – amendments Germany 

J - Information and communication, J.59.1 - Motion 

picture, video and television programme activities 

e N612/2009 
Film funding in Hamburg and 
Schleswig-Holstein Germany 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N489/2010 

Förderung der 
Filmkulturwirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen - 
Filmstiftung NRW - to be 
defined Germany 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 
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e N386/2008 
Film aid in Mecklenburg-
Vorpommern Germany 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

e N717/2009 
Filmstiftung NRW - 
Prolongation of aid N 230/07 Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.29732 Deutscher Filmförderfonds Germany 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N598/2009 

Aid guidelines of the 
Medienboard Berlin-
Brandenburg GmbH Germany 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.38000 
FilmFinanzierungsFonds - 
HessenInvestFilm Germany 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N202/2008 

Filmszakmai támogatási 
program / Hungarian film 
support scheme Hungary 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

e SA.36579 

Hungarian film support 
scheme (prolongation of SA. 
25613 - N 202/2008) Hungary 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.38425 
Amendment of the Hungarian 
film support scheme Hungary 

R - Arts, entertainment and recreation 

e NN10/2009 Irish film support scheme Ireland 
R - Arts, entertainment and recreation 

e SA.34581 
Irish film support scheme - 
prolongation Ireland 

J - Information and communication 

e N638/2009 
Audiovisual Funding Scheme, 
Ireland Ireland 

  

e SA.32926 
Tax incentives for film 
production - Italy Italy 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.32927 

Italian film tax incentives for 
film production, investment 
and distribution (prolongation) Italy 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N498/2010 Film production in South Tyrol Italy 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N60/2008 
Support for cinema in 
Sardinia - Italy Italy 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N595/2008 
Tax incentives for film 
production - Italy Italy 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N221/2010 Cinema Toscana Italy 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 
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e SA.38084 

Cinema Toscana - 
Prolongation of aid 
N221/2010. Italy 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.34554 
Trentino film production 
scheme Italy 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e C25/2009 Digital cinema tax credit Italy 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.35678 
Lazio regional film support 
scheme Italy 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.33874 
Support for cinema in 
Sardinia - Italy Italy 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.34030 
Lazio regional film support 
scheme Italy 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.37922 

Tax incentives for film 
production, investment and 
distribution - prolongation Italy 

  

e SA.35398 
Extension of the Latvian film 
support scheme Latvia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N233/2008 
Support for film projects and 
film culture projects in Latvia Latvia 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

e SA.35444 
Financial support for cinema 
projects - Amendments Lithuania 

R - Arts, entertainment and recreation 

e SA.35227 Lithuanian film tax incentive. Lithuania 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N613/2009 

Financial Incentives for the 
Audiovisual Industry 
Regulations Malta 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.35236 

Financial Incentives for the 
Audiovisual Industry 
Regulations-Prolongation Malta 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N605/2007 

Financial Incentives for the 
Audiovisual Industry 
Regulations Malta 

  

e N291/2007 

New regulations for the 
support of feature films in the 
Netherlands 

Netherlan
ds 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

e SA.38099 
Netherlands Film production 
incentive 

Netherlan
ds 

R - Arts, entertainment and recreation 



114 
 

e SA.37124 

Modifications to the 
Supplementary Regulation for 
Film Investments 

Netherlan
ds 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N371/2010 

New regulation for the 
support of feature films in the 
Netherlands. 

Netherlan
ds 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N524/2009 

New regulation for the 
support of feature films in the 
Netherlands. 

Netherlan
ds 

R - Arts, entertainment and recreation 

e N303/2010 
Romanian film support 
scheme Romania 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

e SA.32836 Audivisual Fund Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.35817 
Individual aid to MPhilms 
s.r.o. Slovakia 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N454/2009 Slovenian Film Fund Slovenia 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N332/2010 

Co-financing of projects from 
the budget fund for 
audiovisual media in Slovenia 
– prolongation of the scheme Slovenia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.35596 
Slovenian Film Fund 
extension Slovenia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N562/2007 
Aid to to creation and 
production of films in Spain Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N72/2008 

Public support scheme to 
films by the community of 
Madrid Spain 

R.93 - Sports activities and amusement and 

recreation activities 

e SA.32585 Basque film support scheme Spain 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N46/2008 
Aid to the Galician 
audiovisual production Spain 

R.93.29 - Other amusement and recreation activities 

e SA.34105 Basque film support scheme Spain 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N280/2009 Basque film support scheme Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.38212 
Basque film support scheme - 
modifications Spain 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N205/2010 aid to short films in Spain Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.33706 
Basque film support scheme - 
modification Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 
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e SA.37516 

Spanish scheme for tax 
deductions in cinema and 
audiovisual productions. Spain 

R - Arts, entertainment and recreation 

e N102/2010 Basque film support scheme Spain 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N420/2009 
Andalusia - Film Support 
2009-2012 Spain 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.36100 
Basque film support scheme - 
prolongation Spain 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e N485/2010 
Aid to the Galician 
audiovisual production Spain 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N406/2010 Basque film support scheme Spain 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.31989 
Aid for producing of 
documentary films-Catalonia Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.33314 Catalan feature films scheme Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.29638 
Spanish national film support 
scheme Spain 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.32028 aid to short films in Spain Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N108/2009 
Valencian film production 
support Spain 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities, R - Arts, entertainment and 

recreation 

e N564/2007 aid to short films in Spain Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e SA.36875 
Automatic advance aid for 
film production Sweden 

R - Arts, entertainment and recreation 

e SA.31996 

Prolongation of the Scheme 
for the support of film 
production and film related 
activities Sweden 

  

e SA.32465 Wales Screen Fund 
United 
Kingdom 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

e N70/2009 
Northern Ireland Screen Fund 
(the "Screen Fund") 

United 
Kingdom 

R - Arts, entertainment and recreation 

e N214/2008 
Northern Ireland Film 
Production Fund 

United 
Kingdom 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 
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e N580/2009 
UK Film Council production & 
development funds 

United 
Kingdom 

J.59 - Motion picture, video and television 

programme production, sound recording and music 

publishing activities 

e SA.37176 
Modifications to the UK Film 
Tax Relief 

United 
Kingdom 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

e SA.38306 
Modifications to the UK Film 
Tax Relief 

United 
Kingdom 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

e SA.33920 
Northern Ireland Screen Fund 
(2012 to 2016) 

United 
Kingdom 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e NN59/2009 UK Film Council P&A Fund 
United 
Kingdom 

J - Information and communication 

e N550/2010 
Northern Ireland Screen Fund 
("the Screen Fund") 

United 
Kingdom 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities, J.60 - Programming and 

broadcasting activities 

e SA.35563 High-end television tax relief 
United 
Kingdom 

R.90 - Creative, arts and entertainment activities 

e SA.35564 Animation tax relief 
United 
Kingdom 

R.90.0 - Creative, arts and entertainment activities 

e SA.36139 Video games tax relief 
United 
Kingdom 

  

e SA.33234 
UK Film Tax Incentive 
extension 

United 
Kingdom 

J - Information and communication 

e N748/1999 

SCHEME OF AID TO FILM 
PRODUCTION AND FILM 
RELATED ACTIVITIES (THE 
SWEDISH FILM INSTITUTE 
AGREEMENT) Sweden 

S.96.0 - Other personal service activities 

e N698/2001 

Aid to the audiovisual 
production (region of 
Extremadura) Spain 

  

e N777/2001 
State Aid Scheme to cinema 
in Finland Finland 

S.96.0 - Other personal service activities 

e N794/2002 Audiovisual sector - Galicia Spain 
  

e N44/2003 Filmstiftung NRW Germany 
  

e N410/2002 

Tax Shelter - Soutien fédéral 
pour la production 
audiovisuelle en Belgique Belgium 

S.96.0 - Other personal service activities 

e N181/2004 MFG Filmförderung Germany 
S.96.0 - Other personal service activities 

e N477/2004 

UK Film Counsil Specialised 
Film Distribution and 
Exhibition Initiatives 

United 
Kingdom 

  

e N537/2004 

Co-financing of projects from 
the budget fund for 
audiovisual media Slovenia 

  

e N419/2004 
Extremadura cinema and 
audiovisual support scheme Spain 

  

e N536a/2004 
The support of media 
programmes Slovenia 
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e N580/2004 
Dutch film production support 
scheme 

Netherlan
ds 

  

e N503/2004 
UK - Irish Language 
Broadcast Fund 

United 
Kingdom 

  

e N77/2005 

Fund for TV film support 
(prolongation of case N 
513/03) Austria 

  

e N299/2005 
Audiovisual work - TaO 
Productions Slovakia 

  

e N297/2005 
Audiovisual work -TRIGON 
PRODUCTION Slovakia 

  

e N298/2005 Audiovisual work - TYZAM Slovakia 
  

e N300/2005 Audiovisual work - ALEF Slovakia 
  

e N396/2005 

Scheme of aid to audiovisual 
production Andalucia 
(modification and 
prolongation) Spain 

  

e N368/2005 
ES - Andalucia: promotion of 
audiovisual works Spain 

  

e N207/2005 
Audiovisual Funding Scheme, 
Ireland Ireland 

  

e N261/2005 
Aides à la création 
audiovisuelle innovante -- FR France 

  

e N449/2005 
Madrid - State aid for the 
production of short films Spain 

  

e N537/2005 
Aid in favour of Jakubisko 
Film Bratislava Slovakia 

  

e NN74/2005 

Support of audiovisual 
production-Schleswig-
Holstein Germany 

  

e N467/2005 

Prolongation of state aid 
scheme: flemish audiovisual 
fund Belgium 

  

e N113/2006 
The support of media 
programmes Slovenia 

  

e SA.20662 

Tax relief for investment in 
film in Ireland - modification of 
approved scheme N387/04 Ireland 

  

e N505/2005 Polish audiovisual fund Poland 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N103/2006 
FilmFinanzierungsFonds - 
HessenInvestFilm Germany 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N280/2006 
JMB Film & TV Production 
Bratislava, s.r.o. Slovakia 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N283/2006 MIRAS, s.r.o. Slovakia 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N281/2006 
ALEF Film & Media Group, 
s.r.o. Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 
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e N282/2006 TaO Production, s.r.o. Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N279/2006 SEN FILM, s.r.o. Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N393/2006 
JAKUBISKO FILM Slovakia 
s.r.o. Slovakia 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N415/2006 
Ayuda estatal a la producción 
de cortometrajes- Madrid Spain 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

e N504/2006 
Northern Ireland film 
production fund 

United 
Kingdom 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N269/2006 

Subvenciones a empresas de 
produccion independientes 
para la realizacion de 
documentales, destinados a 
ser emitidos por television Spain 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N267/2006 
Subvencion para la 
promocion del cine de autor Spain 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N268/2006 

Subvencion para la 
produccion de largometrajes 
cinematograficos que sean la 
opera prima o el segundo 
largometraje de un nuevo 
realizador Spain 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N623/2006 
Aid to ALEF Film & Media 
Group - Slovakia Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N624/2006 Aid to SEN FILM - Slovakia Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N622/2006 Artreal s.r.o. - Slovakia Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N615/2006 
Aid to D.N.A. for audiovisual 
production - Slovakia Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N618/2006 
Aid to FAMA for audiovisual 
production - Slovakia Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N614/2006 
Aid to ARINA for audiovisual 
production - Slovakia Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N616/2006 
Aid to RATA for audiovisual 
production - Slovakia Slovakia 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e SA.19919 UK Film Tax Incentive 
United 
Kingdom 

J.59.1 - Motion picture, video and television 

programme activities 

e N695/2006 German Film Fund Germany 

J.59.11 - Motion picture, video and television 

programme production activities 

 



119 
 

 

Bilag 6 Oversigt over fordeling af krav for afgørelserne 
 

Kategori A NP-
kravet 

P-
Kravet 

T-
kravet 

Ekstra-
kravet 

Støtteordninger NN50/2007 x x x x 

SA.32643 x x x x 

N1/2010 x x x x 

SA.36358 x    

NN27/2009  x x x 

N378/2009   x  

N568/2009   x  

Individuel Støtte N158/2010 x x x x 

SA.33997 x    

SA.30649 x    

SA.38122   x  

N471/2010 x    
 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Kategori B RB-
kravet 

K-kravet NP-
kravet 

T-kravet 

Støtteordninger SA.32144 x x x x 

SA.32119 x  x  

N 336/2008 x   x 

N340/2007 x    

N704/20007   x  

N293/2008  x x  

N464/2009 x    

Individuel 
Støtte 

N497/2006   x  

N112/2010 x x   
 

     

     

     

     

     

 

 

 

Kategori C RB -kravet 

Individuel støtte N220/2008 x 
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Kategori D Resulotion + 
chartre 

I-krav M-
krav 

P-
krav 

Støtteordning N132/2009 x x x  

N1/2006  x   

SA.34168 x  x x 

SA.34138 x  x x 

SA.34328 x  x x 

Individuel støtte N355/2005 x    

N660/2005 x    

N663/2006 x    

SA.35814 x    

SA.35815 x    

SA.35816 x    

SA.35817 x    

N675/2006 x    

N712/2006 x    
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Bilag 7 Tabel for TT-kavet under kategori B 
 

Tabellen er angående territorialkravet for kategori B fram afgørelse SA.32119, hvormed det ses 

at det ikke er kravet hvad der udgjør ”abroad” 

 

 

 

 

Note 3 i tabellen kommenterer således: “E.g. Participation in international cultural events such 

as festivals, fairs, and congresses.” 
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Bilag 8 Biografmeddelelse fra 2013  
 

Biografmeddelelsens fra 2013 præmis 52 

1) Støtten skal gå til et kulturelt produkt. Hver enkelt medlemsstat skal gennem effektiv kontrol og 

for at undgå åbenbare fejl sikre, at den støttede produktions indhold er kulturelt i henhold til egne 

nationale kriterier. Det kan enten ske ved at lade f.eks. et panel eller en udvalgt person forestå 

udvælgelsen af filmforslag eller, i mangel af en sådan udvælgelsesproces, ved at udarbejde en 

liste over de kulturelle kriterier, som de enkelte audiovisuelle værker vil blive kontrolleret ud fra. 

2) Støtteintensiteten skal i princippet begrænses til 50 % af produktionsbudgettet med henblik på 

at stimulere normale erhvervsinitiativer. Støtteintensiteten for produktioner, der går på tværs af 

grænserne, støttes af mere end én medlemsstat, og involverer producenter fra mere end én 

medlemsstat 

1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af 

arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1). 

må være på op til 60 % af produktionsbudgettet. Vanskelige audiovisuelle værker ( 1 ) og 

koproduktioner, der involverer lande fra OECD's DAC-liste ( 2 ), er undtaget fra disse grænser. 

Film, hvis eneste originalversion er på et officielt sprog i små medlemsstater med en lille 

befolkning og inden for et begrænset sprogområde, kan i denne sammenhæng betragtes som 

vanskelige audiovisuelle værker. 

3) Der er i princippet ingen grænser for støtte til manuskriptskrivning eller udvikling. Men hvis det 

deraf følgende manuskript eller projekt i sidste ende resulterer i en film, bliver udgifterne til 

manuskriptskrivning og udvikling efterfølgende indregnet i produktionsbudgettet og kommer til at 

indgå i beregningen af den maksimale støtteintensitet for det audiovisuelle værk som fastsat i 

underpunkt 2 ovenfor. 

4) De udgifter, der er forbundet med distribution og markedsføring af audiovisuelle værker, som 

er berettiget til produktionsstøtte, kan støttes med samme støtteintensitet som de udgifter, der 

var eller kunne have været forbundet med deres produktion. 

5) Der må ikke ydes støtte til andre specifikke produktionsaktiviteter end manuskriptskrivning, 

udvikling, distribution eller markedsføring. Følgelig må støtten ikke være forbeholdt enkelte dele 

af produktionens værdikæde. Enhver støtte ydet til produktionen af et specifikt audiovisuelt værk 

skal bidrage til dets samlede budget. Producenter skal frit kunne vælge, hvilke budgetposter de 

vil bruge i andre medlemsstater. Dermed sikres det, at støtten har en neutral tilskyndende 

virkning. Øremærkning af støtte til specifikke individuelle poster i filmbudgettet kunne indebære, 

at en sådan støtte tilgodeser de nationale sektorer, som leverer til de pågældende poster, og det 

ville ikke være foreneligt med traktaten. 

6) Medlemsstaterne skal tilskynde producenterne til og bistå dem med at indgive en kopi af 

støttede film til filmarvsinstitutioner, der er udpeget af støtteorganerne, med henblik på bevaring 

og specificeret ikke-kommerciel anvendelse — der er aftalt med rettighedshaverne i 

overensstemmelse med de intellektuelle ejendomsrettigheder, og som muliggør en rimelig 

betaling til rettighedshaverne — efter en periode, som er fastsat i aftalen om tilskud, og således 

at en sådan anvendelse ikke har indvirkning på den normale anvendelse af filmen. 
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7) Støtte skal tildeles på en gennemsigtig måde. Medlemsstaterne skal som minimum 

offentliggøre følgende oplysninger på ét websted, eller på ét websted, som indhenter oplysninger 

fra adskillige websteder: den godkendte støtteordnings fulde ordlyd og 

gennemførelsesbestemmelser, støttemodtagerens navn, de støttede aktiviteters eller projekters 

navn og art, støttebeløbets størrelse og støtteintensiteten i % af de støttede projekters eller 

aktiviteters samlede budget. Disse oplysninger skal offentliggøres på internettet efter vedtagelsen 

af støtteafgørelsen, bevares i mindst 10 år og være frit tilgængelige for den almindelige 

offentlighed. 
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Bilag 9 Krav for kategorier i forhold til støtteordning/individuel 

støtte 

 

  

Kulturundtagelsen

A

Individuel

NP-kravet

P-kravet

T-kravet

Ekstra-krav

Støtteordning

NP-krav

P-krav

T-krav

Ekstrakrav

B

Individuel støtte T-krav

Støtteordning

RB-krav

K-krav

NP-krav

T-Krav

C

Individuel støtte RB-krav

Støtteordning

D

Individuel støtte
Rådets Chartre og 

Resolution

Støtteordning

Rådets Chartre og 
Resolution

Info-krav

Mængde-krav

P-krav

E

Individuel større

Analog; støtte til 
anvendelse i andre 

medlemdsstater

Analog: støtte maks 50% 
af budget

Analog; ikke tilladt med 
supplerende støtte

Støtteordning

Støtte til anvendelse i 
andre medlemdsstater

Støtte maks 50% af 
budget

ikke tilladt med 
supplerende støtte
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Bilag 10 DST’s opdeling af kultursektoren 
 

Kulturministeriets udbetalinger efter kulturemne og tid 

 

Alle kulturemner 

IDRÆT OG FRITID 

Fornøjelses- og temaparker 

Idræt 

Spil og lotteri 

KULTURARV 

Arkiver 

Fredede bygninger 

Fredede fortidsminder 

Kulturmiljøer/landskaber 

Museer 

Sprog 

Zoologiske anlæg og botaniske haver 

MEDIER, BIBLIOTEKER OG LITTERATUR 

Biblioteker 

Computerspil 

Dagblade og tidsskrifter 

Film 

Litteratur og bøger 

Radio og tv 

SCENE OG MUSIK 

Musik 

Scenekunst 

VISUEL KUNST OG DESIGN 

Arkitektur 

Billedkunst 

Design 

Fotografering 

Kunsthåndværk 

ANDEN KULTUREL AKTIVITET 

Reklame 

Statslig administration 

Udstyr 

Anden/tværgående kultur 

Folkeoplysning og folkehøjskoler 

Uoplyst 


