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Summary 

 

 

 

The subject of the thesis is to examine the definition of a typical, well run and adequately provided 

undertaking in respect to the fourth Altmark criterion. 

In 2003, the Court of Justice gave its verdict in case C-280/00 Altmark Trans, the case lists four cumulative 

criteria, with the purpose of assessing when a compensation given to an undertaking, for providing a 

service of public interest, will not be classified as State aid.  

The focus of this thesis will be on the fourth Altmark criterion, in order to assess what constitutes a typical, 

well run and adequately provided undertaking, by analysing relevant case law, from the Court of Justice, 

the General Court and the Commission. 

The analysis of the relevant case law, will show that an effort has been made in order to try and define, 

what constitutes a typical, well run and adequately provided undertaking. The analysis will show that the 

Commission has tried to define which criteria it views as important, when defining an undertaking as a 

typical, well run and adequately provided, but despite its attempt, only a few cases has been found to fulfil 

the requirement set up in the fourth Altmark-criterion, in relation to a typical well run and adequately 

provided undertaking.  

The economic analysis will be based on three perceptions on how a typical, well run and adequately 

provided undertaking can be classified. Based on the analysis on the three perceptions, which will be 

preformed from a welfare perspective in order to assess which method leads to the best social welfare. The 

conclusion will be that all three of the perceptions is able to define what constitutes a typical well run and 

adequately provided undertaking. Furthermore the analysis will show, that there are different costs related 

to the three perceptions. 

Finally, the elements from the legal and economic analyses are used in a legal political analysis, with the 

purpose of assessing the concept of a typical, well run and adequately provided undertaking.   
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Kapitel 1 – Problemstilling og metode 

 

 

1.1 INDLEDNING 

Som udgangspunkt gælder det, at indenfor EU er statsstøtte forbudt. Forbuddet mod statsstøtte findes i 

artikel 107 stk. 1 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). Virksomheder eller 

produktioner som tildeles en fordel som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene er 

uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. EUF-

Traktaterne indeholder dog undtagelser1, der muliggør statsstøtte, når det kan begrundes, at støtten ikke 

fordrejer konkurrencen i et omfang, der er i modstrid med Unionens almene interesse. Ikke alle 

kompensationer som tildeles til virksomheder eller produktioner, klassificeres som statsstøtte. 

Kompensationer som opfylder de fire kumulative kriterier opstillet af EU-Domstolen i C-280/00 Altmark 

Trans2 falder uden for anvendelsesområdet af statsstøttebestemmelserne. Er de fire betingelser i Altmark-

dommen opfyldt, er kompensationen ikke statsstøtte, men derimod kompensation for udførelse af 

offentlig tjeneste. Altmark-dommen er kulminationen på en række sager,3 hvor EU-domstolen tog stilling 

til, hvornår kompensation ikke vil blive klassificeret som statsstøtte. I Altmark-dommen fandt EU-

domstolen at kompensation for udførelse af offentlig tjenester ikke udgør statsstøtte, i forhold til det fjerde 

Altmark-kriterium, såfremt den ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at dække de mindst mulige 

omkostninger, som er forbundet med udførelsen af den pågældende forpligtelse til offentlige tjeneste.4 

I det fjerde Altmark-kriterium hedder det bl.a. at kompensationen skal fastlægges på baggrund af en 

analyse af de omkostninger som en virksomhed, der er gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret5 

ville skulle afholde for at kunne opfyldelse forpligtelserne samtidig med, at der tages hensyn til forbundene 

indtægter og til en rimelig fortjeneste.6  

Men hvilke kriterier, der skal være opfyldt før en given virksomhed jævnfør det fjerde Altmark-kriterium 

kan siges at være en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt virksomhed, er ikke yderlig præciseret i 

                                                        
1 TEUF art. 107 stk. 2 og 3 
2 Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH,24. juli 2003 
3 Sag 240/83 ADBHU, 1985, sag T-106/95 Fédération Française des Sociétés d’assurances (FFSA), 1997, sag C-53/00 
Ferring, 2001 
4 C-280/00 Altmark Trans, 2003, præmis 93 
5 C-280/00 Altmark Trans, 2003, præmis 93 
6 C-280/00 Altmark Trans, 2003, præmis 92 
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Altmark-dommen. Dette kan føre til, at der opstår et grænseområde, hvori der vil være tvivl om, hvorvidt 

en virksomhed opfylder det fjerde kriterium i Altmark-dommen. 

 

1.2 PROBLEMSTILLING 

Det fjerde Altmark-kriterium opstiller to metoder til vurdering. Den første er valgt på baggrund af et udbud, 

og det andet er en analyse på baggrund af de omkostninger en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomhed ville have ved udførelse af forpligtelsen samtidigt med, at der tages hensyn til de 

forbundne indtægter og en rimelig fortjeneste. Det er i Altmark-dommen ikke yderligt præciseret, hvad der 

forstås ved en sådan virksomhed, i forhold til den anden metode. Helt præcist hedder det i Altmark-

dommens præmis 93: 

”Når udvælgelsen af den virksomhed, der skal overdrages en forpligtelse til offentlig tjeneste, i et 

konkret tilfælde ikke gennemføres inden for rammerne af en procedure for tildeling af offentlige 

kontrakter, som giver mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere de pågældende ydelser 

til de laveste omkostninger for samfundet, skal størrelsen af den nødvendige kompensation for det 

fjerde fastlægges på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, 

der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav 

til den offentlige tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne, idet der skal tages hensyn til de 

hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne.”7 

I forhold til at foretage en korrekt vurdering af, hvad der kendetegner en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed, er det i Altmark-dommen ikke yderlig præciseret, hvilke kriterier der skal 

være opfyldt før en virksomhed kan klassificeres som henholdsvis, gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret samtidigt med, at der tages hensyn til en rimelig fortjeneste.  

Det faktum, at disse betingelser ikke er yderligt præciseret, skaber fortolkningsmuligheder og ikke mindst 

en række muligheder for fejlfortolkninger. F.eks. vil en virksomhed som er gennemsnitlig ikke nødvendigvis, 

også være en virksomhed, som er veldrevet. Hvilken rolle spiller fortolkningsmulighederne for vurderinger 

af kompensationer?  

Hvis det forudsættes, at der ved veldrevet forstås: profitabel, mens der ved gennemsnitlig forstås: ikke 

overordentlig profitabel, må det betyde, at når vurdering af det fjerde Altmark-kriterium bruges i praksis, 

                                                        
7 C-280/00 Altmark Trans, 2003, præmis 93 
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kan der opstå forskellig niveauer af kompensationer, der kan accepteres afhængigt af 

vurderingsgrundlaget, og metoden der bruges til at vurdere profitabilitet og en gennemsnitlig virksomhed. 

Langt de fleste sager,8 hvori Altmark-kriterierne anvendes, ender med den konklusion, at især det fjerde 

Altmark-kriterium ikke er opfyldt. Dette kunne tyde på, at det ikke tydeligt, hvad der præcist forstås ved en 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed.  

Denne utydelighed kan have konsekvenser for de virksomheder, som modtager kompensation for 

offentlige tjenesteydelser, da virksomhederne som udfører de pågældende forpligtelser ikke kan vide sig 

sikre på, om den pågældende kompensation vil falde ind under statsstøttereglerne.  

Det skal derfor i denne afhandling undersøges, hvordan man ud fra retspraksis kan forstå en gennemsnitlig, 

veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed? Hvilke kriterier bliver der i retspraksis lagt til grund for 

definitionen af en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed? Er det overhovedet en 

klar definition af en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed? Hvilken betydning har 

det for definitionen af virksomheden, alt efter hvilke principper man beregner profitten for denne 

virksomhed? Herunder også i relation til, hvilken type af virksomhed der er tale om, dens marked og dens 

produkt, dvs. det der i konkurrenceretten omtales som det relevante marked. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

1.3.1 HOVEDSPØRGSMÅL 

Hvordan kan man forstå en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkelig udstyret virksomhed, i forhold til 

retspraksis. Hvilke kriterier lægges der i retspraksis vægt på, for at vurdere begreberne; gennemsnitlig, 

veldrevet og tilstrækkeligt udstyret. I hvilket omfang fører disse kriterier til forskellige samfundsøkonomiske 

velfærdsresultater? I tilfælde af at de fører til forskellige samfundsøkonomiske velfærdsresultater - i hvilket 

omfang giver det så mening at have flere kriterier? 

 

 

 

                                                        
8 Se analyse i kapitel 3, særligt afsnit 3.6 for sammenfatning 
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1.3.1.1 Juridisk spørgsmål 

 Hvad forstås der ved en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed med 

en rimelig fortjeneste? 

1.3.1.2 Økonomisk spørgsmål 

 Hvordan kan man forstå de juridiske kriterier for en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed i en økonomisk teoretisk og praktisk sammenhæng? 

 Fører de forskellige kriterier til forskellige velfærdsresultater? 

1.3.1.3 Integreret spørgsmål  

 På baggrund af gældende ret, og udfaldet af den økonomiske analyse af de 

samfundsøkonomiske velfærdskonsekvenser, er det da muligt at opstille et forslag til en 

mere tydelig definition af en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed? 

 

1.4 AFGRÆNSNING 

Retspraksis som er blevet afsagt med udgangspunkt i et udbud i forhold til en vurdering af, hvorvidt det 

fjerde Altmark-kriterium er opfyldt, vil ikke blive inddraget i besvarelsen af problemstillingen. Medmindre, 

det i de pågældende sager er vurderet, at udbuddet ikke lever op til kravene i forhold til den første metode 

i det fjerde Altmark-kriterium.9 Altmark-pakken vil kun blive inddraget i det omfang det er af relevans for 

det fjerde Altmark-kriterium.  

Definitionen af hvad der forstås ved tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse vil ikke være i fokus, 

tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som begreb vil blive anvendt, men der vil ikke blive 

foretaget en juridisk diskussion og analyse af, hvad der forstås ved en tjenesteydelser af almindelig 

økonomisk interesse.  

Der vil ikke blive foretaget en analyse af de tre første Altmark-kriterier i forhold til relevant retspraksis, de 

tre første Altmark-kriterier vil kun indgå i analysen af det fjerde Altmark-kriterium, såfremt de kan bidrage 

til definition af, hvad der forstås ved en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. 

                                                        
9 Det fjerde Altmark-kriterium består af to alternativer. Det første sigter på, at der skal være afholdt et åbent og 
gennemsigtigt udbud, mens det andet alternativ går på, at der skal være foretaget en analyse i forhold til en veldrevet 
typisk gennemsnitlig virksomhed 
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National lovgivning og retspraksis vil ikke blive anvendt.  

Der vil ikke være fokus på sektorspecifikke regler, i forhold til, hvad der kendetegner en gennemsnitlig, 

veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, da Altmark-kriterierne finder anvendelse på alle 

virksomheder, som modtager kompensation. 

Den økonomiske analyse afgrænses til udelukkende at anvende teori inden for industriøkonomi, spilteori 

og statistisk teoretiske analyseområder. Den økonomiske analyse vil ske på baggrund af konklusionerne fra 

den juridiske analyse.  

Den integrerede analyse vil bygge på en overordnet analyse af de juridiske og økonomiske konklusioner og 

søge at sammenfatte de to analysers ender, og der vil derfor ikke blive inddraget nye analyser. 

 

1.5 METODE 

Afhandlingen vil være delt i tre dele. En juridisk analyse, en økonomisk analyse og en integreret analyse. 

Den juridiske analyse foretages på baggrund af den retsdogmatiske metode for at udlede gældende ret. 

Den økonomiske analyse vil på baggrund af industriøkonomi, spilteori og statistisk teoretisk analyse 

analysere de gældende kriteriers mulige effekter på den samfundsøkonomiske velfærd. Sluttelig vil den 

integrerede analyse sammenholde de forudgående analyser og fremsætte et retspolitisk forslag. 

Indledningsvis vil Altmark-dommen blive præsenteret sammen med relevante begreber. 

 

1.5.1 JURIDISK METODE 

For at kunne besvare den juridiske problemformulering med hensyn til, hvad der klassificerer en 

virksomhed som værende en; gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, er det 

nødvendigt at foretage en dybdegående analyse af gældende ret. Analysen foretages ud fra en 

retsdogmatisk analyse, hvor de relevante retskilder benyttes til at udlede og fortolke gældende ret.  

I Altmark-pakken af 2011 beskriver Kommissionen, hvordan den mener, en analyse i forhold det fjerde 

Altmark-kriterium skal foretages.10 I forhold til at vurdere hvad der forstås ved en gennemsnitlig, veldrevet 

og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, vil analysen tage sit udgangspunkt i de kriterier, Kommissionen 

angiver som relevante, med henblik på at vurdere hvorledes Kommissionens meddelelse er udtømmende. 

                                                        
10 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 69-77. 
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Retspraksis afsagt før meddelelsen af 2011 vil indgå i analysen, da 2011 udgaven er en opdateret udgave af 

den oprindelige version.11 Det forudsættes at Kommissionens holdning er den samme, men at det med 

2011 version blot er søgt at tydeliggøre, hvilke kriterier der anses for relevante i forhold til at vurdere, hvad 

der kendetegner en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed.  

I forhold til at vurdere en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, holdes 

Kommissionens praksis op i mod domstolenes praksis for at vurdere, om der lægges vægt på de samme 

kriterier. Altmark-kriterierne er blevet til på baggrund af EU-domstolens dom i Altmark, og Kommissionen 

har efterfølgende med Altmark-pakken søgt at skabe klarhed over, hvordan bl.a. en gennemsnitlig, 

veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed kan karakteriseres. Er Kommissionens bud på relevante 

kriterier i overensstemmelse med det, som Domstolen har tænkt i forhold til det fjerde Altmark-kriterium? 

Kommissionens konklusioner omkring dens forståelse af, hvad der kendetegner en gennemsnitlig, veldrevet 

og tilstrækkeligt udstyrer virksomhed vil blive set i forhold til Rettens og EU-domstolen forståelse af 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyrer virksomhed ud fra principperne om lex specialis, lex 

posterior og lex superior.12 

Fremstillingen af analysen er retsdogmatisk og indgår som retsvidenskab i retsrealismen. Den retsfilosofiske 

retsrealisme, grundlagt af dr.jur. Alf Niels Christian Ross, er anvendt til den juridisk analyse. I den 

retsfilosofiske retsrealisme bliver retsdogmatikken ophøjet til videnskab, via empirisk understøttet data.13  

Retskildelæren anvendes til at finde og anvende de relevante retskilder for at kunne besvarer den juridiske 

del af problemformuleringen. Det er vigtigt at have for øje, at der imellem retskilderne ikke eksisterer et 

hierarki. Således kan både regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur danne selvstændig 

hjemmel.14 Den retsdogmatiske analyse anses for at være valid, når den juridiske metode følges. 

Meddelelser og beslutninger fra Kommissionen er ikke retskilder i samme form som EU-domstolens og 

Rettens domme. Kommissionen har som tidligere nævnt beføjelse til at træffe afgørelse om forskellige EU-

retlige problemstillinger. Men Kommissionens rettigheder udøves under domstolens kontrol jf. TEU art. 17, 

hvorfor EU-Domstolen og Retten kan tilbagevise Kommissionens afgørelser. Hvor afgørelser fra 

Kommissionen skal følges af medlemsstaterne – med mindre afgørelsen bliver underkendt af domstolene, 

så̊ har meddelelser og vejledninger fra Kommissionen ingen direkte retskildeværdi. Meddelelser og 

                                                        
11 Se afsnit 2.2 for en uddybning af Altmark-pakken. 
12 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 248, 251 og 252 
13 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 400. 
14 Nielsen & Tvarnø, 2014 s. 35 
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vejledninger fra Kommissionen er udtryk for, hvordan Kommissionen i sin kontrolvirksomhed fortolker EU-

retten.  

I afhandlingen vil der være fokus på Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstol. Kommissionen har 

bl.a. til opgave at fremme Unionens almene interesser, samt føre tilsyn med gennemførslen af EU-retten.15 

Den Europæiske Unions Domstol omfatter Domstolen, Retten og et antal specialretter, den sikrer 

overholdelsen af lov og ret gennem fortolkning og anvendelse af traktaterne.16 I Afhandlingens juridiske 

analyse er det udelukkende EU-Domstolens domme, Rettens afgørelser og Kommissionens beslutninger, 

der finder anvendelse. Generaladvokatens forslag til afgørelser vil blive inddraget i det omfang, de er af 

relevans for det fjerde Altmark-kriterium. 

 

1.5.1.2 Søgning på Domme, Afgørelser og Beslutninger  

Søgningen efter relevant retspraksis er foretaget via EUR-lex, hvor søgekriteriet var; Altmark. Søgningen er 

afgrænset til d. 01.01.2015. Formålet med søgningen var at finde samtlige Kommissionsbeslutninger, 

Rettens afgørelser og EU-Domstolens domme, hvori der er taget stilling til det fjerde Altmark-kriterium. 

Søgningen er foretaget udelukkende på Altmark, hvilket er en forholdsvis generel søgning, som gav et 

resultat på 210 domme, afgørelser, beslutninger, udtalelser, forslag med mere. Grunden til at søgekriteriet 

ikke har været mere specifikt skyldes, at Kommissionen, Retten og EU-Domstolen ikke altid er konsekvente 

i forhold til, hvilket ord der bruges til at beskrive en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed. Søgningen er derfor gjort så bred som mulig, så alle relevante beslutninger, afgørelser og 

domme er inkluderet i søgningen.  

Dette har resulteret i, at beslutninger, afgørelser og domme, som ikke er af relevans for en retsdogmatisk 

analyse af det fjerde Altmark-kriterium, er inkluderet i de 210 resultater. Der er derfor efterfølgende 

foretaget en sortering af de 210 resultater, som fører til et endeligt resultat på 34 sager. Da der i disse sager 

aktivt er taget stilling til det fjerde Altmark-kriterium. Med aktivt forstås, at den relevante instans har 

foretaget en analyse med udgangspunkt i det fjerde Altmark-kriterium i forhold til at definere, om den i 

sagen omhandlende virksomhed kunne klassificeres som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomhed. 

I forhold til de frasorterede resultater gælder det, at de er fravalgt fordi: Altmark nævnes som en landsdel. 

Altmark-dommen bruges til at begrunde, at der ikke kan sættes en procentdel på påvirkningen af 

                                                        
15 TEU art. 17 
16 TEU art. 19 



 14 

samhandlen,17 og beslutninger, afgørelser og domme er fravalgt, hvor der ikke foretages en analyse af det 

fjerde Altmark-kriterium. Derudover er udtalelser, verserende appelindgivelser, verserende sager og forslag 

blevet frasorteret, såfremt der ikke aktivt tages stilling til det fjerde Altmark-kriterium. Dvs. sager hvori det 

fjerde Altmark-kriterium gengives ordret fra præmis 93 i Altmark-domme, men hvor den relevante EU 

instans efter denne gengivelse blot nøjes med at konstatere at det fjerde Altmark-kriterium ikke er opfyldt, 

eller ikke finde anvendelse. Slutteligt er beslutninger, afgørelser og domme frasorteret, hvori det 

konstateres at det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt, når dette begrundes i et åbent og gennemsigtigt 

udbud.18 

 

1.5.2 ØKONOMISK METODE 

I forhold til besvarelsen af den økonomiske problemformulering vil besvarelsen ske ud fra et 

samfundsperspektiv. I analysen vil der blive taget et velfærds, og spilteoretisk sigte. 19  Ud fra 

velfærdsteorien analyseres forskellige måder, hvorpå man kan arrangere sig i et samfund, der bygger på 

efficiens samt ligheds- og retfærdighedsbetragtninger. Der vil overordnet blive anvendt en retsøkonomisk 

tilgang til analysen, hvor samfundet er analyseenheden. 

Spilteorien bruges til at analysere udfaldet af metoderne opstillet i kapitel 4 afsnit 4.1. Spilteori er blevet til 

med udgangspunkt i den neoklassiske teori og vurderer interaktioner mellem parter for at kunne vurdere 

de forskellige løsningsmuligheder.20 I spilteori anvendes begrebet strategisk rationelle frem for den 

neoklassiske antagelse om komplet rationalitet og fuldkommen information. Dette kan dermed give 

forskellige optimale situationer, afhængigt af den valgte strategi.21 Formålet er via spilteori, at vurdere 

metoderne som analyseres i kapitel 4 med henblik på en vurdering af den optimale metode. 

Med andre ord. Den økonomiske analyse vil på baggrund af en analytisk teoretisk ramme (positiv analyse) 

foretage en normativ vurdering af analysens resultater i forhold til den bedste definition af en 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. 

 

                                                        
17 Der er enten tale om en påvirkning eller ej 
18 Det fjerde Altmark-kriterium opstiller to alternativer; 1) udbud og 2) analyse af omkostninger for en gennemsnitlig, 
veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Se kap. 2 afsnit 2.3.1.4 for en præcisering. 
19 Knudsen, 1997, s. 168 
20 Knudsen, 1997, s. 89 
21 Eide & Stavang, 2008, s. 21f 
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1.5.3 INTEGRERET METODE 

I det integrerede kapitel vil de foreløbige resultater fra den juridiske og økonomiske analyse blive integreret 

for at undersøge, hvordan disse kan bidrage til en samlet forståelse af en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Dette vil ske via en kort gennemgang af, hvordan de juridiske og 

økonomiske resultater tænkes at kunne interagere med hinanden for at sikre en bedre forståelse af en 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. 

Ud fra de opnåede resultater i afhandlingen vil der blive foretaget en retspolitisk analyse. Der vil komme et 

forslag til, hvordan retstilstanden omkring det fjerde Altmark-kriterium kan søges forbedret. Den 

retspolitiske del søger at sammenholde de resultater, der er blevet gjort igennem afhandlingen for at 

danne grundlag for en analyse af, hvordan lovgiver kan tænkes at skabe en mere sikker retstilstand. 

I forhold til en definition af retspolitikken henvises der til Bo Von Eybens definition: 

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.22 

Det retspolitiske forslag vil derfor bygge på den juridiske og den økonomiske analyse, hvor der vil blive 

opstillet et forslag til et alternativ af, hvordan en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed kan klassificeres.23 I afhandlingen vil den retsdogmatiske analyse være hovedelementet, 

hvorfra der gennem den retsøkonomiske metode tilføres yderligt et perspektiv for til slut at opstille det 

retspolitiske forslag. Fra Nielsen og Tvarnø,24 følger det at metoden kan illustreres på følgende måde: 

 

Figur 1, Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 501  

                                                        
22 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 500 
23 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 437 
24 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 501 

Retskildelære Retsdogmatik
Økonomisk 

analyse
Retspolitk
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Den retspolitiske analyse vil anvende Lege ferenda, som er et “udtryk for en overvejelse af, hvordan et 

retsområde bør være, og dermed forslag til lovgiver om, hvorvidt en lov eller regel bør ændres… ”25  Hertil 

belyser Alf Ross en problematik, da et forslag til ændringer inden for et givent område med et givent mål, 

synes at høre til eksperten inden for det givne område, i stedet for juristens.26 Hvortil han tilføjer at, “dens 

særegenhed må være betinget af et særegent kundskabsstof der er af relevans så snart man til løsning af 

sociale opgaver, uanset med hvilke mål, betjener sig af rettens teknik. ”27 Dette kundskabsstof skal udledes 

af ”den retssociologiske kundskab om årsagssammenhængen mellem retlig normering og menneskelig 

adfærd… ”28 Den retspolitiske del søger dermed at sammenholde de resultater, der er blevet gjort gennem 

afhandlingen for at danne grundlag for en analyse af, hvordan en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomhed bør forstås. 

Afvejningen af det retspolitiske forslag vil ske med udgangspunkt resultaterne i den økonomiske analyses 

afvejning af velfærdskonsekvenserne ved de forskellige kriterier, som vurderingen af en gennemsnitlig, 

veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed muliggør.  

 

1.6 STRUKTUR  

Afhandlingen er delt op i 6 kapitler. I kapitel 1 præsenteres afhandlingens emne, her opstilles 

problemformuleringen, teorierne og metoderne som afhandlingen vil anvende til besvarelse af 

problemformuleringen præsenteres og beskrives. Derudover indeholder kapitel 1 en afgrænsning af 

afhandlingen i forhold til problemformuleringen. Under den juridiske teori og metode, er søgningen på 

relevant EU-retspraksis i forhold til at kunne besvare den juridiske problemstilling, beskrevet. 

I kapitel 2 præsenteres den historiske kontekst for Altmark-dommen. De fire Altmark-kriterier præsenteres 

og deres indbyrdes forhold forklares. Især sammenspillet mellem det tredje og fjerde Altmark-kriterium er 

relevant. Det tredje Altmark-kriterium fastsætter, at det for virksomheden er tilladt at tjene en rimelig 

fortjeneste, men det fjerde Altmark-kriterium fastlægger omkostninger med en rimelig fortjeneste 

indregnet. Derudover vil kapitlet indeholde en beskrivelse af Altmark-pakkerne, da det i pakkerne forklares, 

hvilke kriterier der lægges vægt på i forhold til kunne vurdere, hvorvidt det fjerde Altmark-kriterium er 

opfyldt.  

                                                        
25 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 497 
26 Ross, 1971, s. 418 
27 Ross, 1971, s. 418 
28 Ross, 1971, s. 418 
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Kapitel 3 vil besvare den juridiske del af problemformuleringen gennem den retsdogmatiske metode. 

Analysen vil blive foretaget på baggrund af retspraksis fra EU Domstolen, Retten og Kommissionen. Det 

retspraksis som anvendes er det, som er fundet gennem søgninger på EUR-lex, som er beskrevet i kapitel 1. 

Analysen vil analysere om retspraksisset opfylder de kriterier, som er opstillet i Altmark-pakken i forhold til 

det fjerde Altmark-kriterium. Konklusionen er, at hovedvægten af sagerne har haft et negativt udfald, da 

det er vurderet, at det fjerde Altmark-kriterium ikke har været opfyldt. 

Kapitel 4 vil besvare den økonomiske problemformulering, ud fra hvordan kriterierne analyseret i kapitel 3, 

kan ses i forhold til økonomisk teori, som er introduceret og beskrevet i kapital 1. Ud fra en økonomisk teori 

vil det blive analyseret, hvilke velfærdskonsekvenser det kan formodes, at kriterierne kan medføre. 

Kapital 5 vil være den integrerede del af afhandlingen. Konklusionen fra det økonomiske kapitel anvendes i 

sammenspil med den juridiske konklusion. Det vil blive analyseret, om det ved hjælp af den økonomiske 

konklusion er muligt at opstille en effektiv metode til vurdering af det fjerde Altmark-kriterium i forhold til 

at gøre det lettere at vurdere, hvad der forstås ved en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed. 

Kapitel 6 vil indeholde en kort diskussion af de konklusioner, som er fremstillet i kapitel 3-5 inden de samles 

i en overordnet konklusion i forhold til problemformuleringen opstillet i kapitel 1.  
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Kapitel 2 – Præcisering af området for analysen 

 

 

2.1 INDLEDNING 

Med Altmark-dommen åbnede EU-domstolen op for, at der kan være situationer, hvor en given 

kompensation givet til en virksomhed for udførelse af public service forpligtelser ikke vil falde ind under 

statsstøttebestemmelserne. For at kompensationen ikke er statsstøtte, skal de fire kumulative kriterier, der 

opsættes i Altmark-dommen, være opfyldt.  

I 2005 kom SGEI-pakken, som skulle hjælpe med at klarlægge, hvad Altmark-kriterierne dækker over, og 

hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før Altmark-kriterierne er opfyldt. I 2011 kom der en revideret 

udgave af SGEI-pakken, som søgte at præcisere Altmark-kriterierne yderligere.  

EU-Domstolen har i sin dom i Altmark-sagen dog ikke præciseret, hvad den forstår ved en gennemsnitlig, 

veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Dette kan føre til, at der opstår et grænseområde, hvori der 

vil være tvivl om, hvorvidt en virksomhed opfylder det fjerde Altmark-kriterium og dermed falder uden for 

anvendelsesområdet af statsstøttereglerne. 

 

2.2 RETSPRAKSIS INDEN ALTMARK-DOMMEN 

Efter dommen i ADBHU29 var Kommissionens holdning, at kompensation for omkostninger, som opstår på 

baggrund af tjenesteydelser af alminelig økonomisk interesse, oprindeligt ikke blev anset som værende 

statsstøtte. Denne tilgang fra Kommissionen blev afvist af Retten i FFSA30 og SIC,31 sager som er blevet 

”døbt” statsstøttetilgangen.32 Denne linje indenfor retspraksis blev afsluttet med EU-Domstolens dom i 

Ferring, hovedsagligt på baggrund af det faktum, at kompensation for omkostninger ikke giver den fordel, 

som er krævet af art. 107 stk. TEUF for, at der kan være tale om statsstøtte.33 Tilgangen i Ferring blev 

yderligt ”forfinet” med EU-Domstolens dom i Altmark.34  

                                                        
29 Sag 240/83 ADBHU, 1985 
30 T-106/95 Fédération francaise des sociétés d’assurances (FFSA), 1997, præmis 165-169 
31 T-46/97 SIC, 2000, præmis 84 
32 Generaladvokat Jacobs i sag 126/01 GEMO, 2003, præmis 94. Generaladvokat Jacobs foreslog en tredje løsning, the 
quid pro quo approach.  
33 C-53/00 Ferring, 2001, præmis 27. 
34 Nicolaides, 2002 
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Det konstitutionelle perspektiv på tilblivelsen af Altmark kan ses i lyset af udtalelse fra Generaladvokat 

Léger i Altmark, hvor han pointerer, at konsekvenserne ved kompensationens-metoden vil fratage art. 106 

stk. 2 TEUF for en væsentlig del af dens effekt. Dette er problematisk, da det er den bestemmelse som 

tillader en balance af henholdsvis medlemsstaternes og EU’s interesse forhold til tjenesteydelser af 

almindelig økonomisk interesse på den ene side og loyal konkurrence og skabelsen af det indre marked på 

den anden side.35 I et forfatningsmæssigt perspektiv gør Generaladvokat Léger opmærksom på, at den 

centrale position for Kommissionen i forhold til statsstøtte undermineres.36 

Fra Ferring dommen synes det klart, at enhver overkompensation for omkostninger ved udførelsen af 

tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse ikke kan forsvares på baggrund af art. 106 stk. 2 TEUF. 

Overkompensation er hverken nødvendigt eller proportionalt. Efterfølgende retspraksis synes dog at 

indikere at denne procedure ikke altid anvendes. Efter Altmark dommen har Domstolen bekræftet, at de 

fire Altmark-kriterier skal anvendes på alle domme, samt beslutninger, der blev afsagt før afgørelsen i 

Altmark dommen.37 I sag T-289/03 BUPA hed det: 

”Det bemærkes imidlertid, at Domstolen ikke tidsmæssigt har begrænset retsvirkningerne af sine 

bemærkninger i Altmark-dommen, nævnt ovenfor i præmis 89. Da der ikke foreligger en sådan 

tidsmæssig begrænsning, finder disse bemærkninger, som følger af en fortolkning af artikel 87, 

stk. 1, EF (art. 107(1) TEUF), fuldt ud anvendelse på de faktiske og retlige omstændigheder i 

nærværende sag, således som sagen forelå for Kommissionen, da den vedtog den anfægtede 

beslutning.38 ” 

Dommen i Altmark var banebrydende, men på mange måder kan den ses i lyset af dens forgænger, Ferring-

dommen.39 Modtagelsen af Ferring-dommen blev mødt med en del kritik, som EU-Domstolen efterfølgende 

tog stilling til i Altmark-dommen. I den henseende falder kronologien sammen med en evolution, og de 

fleste af de sager siden Altmark fortsætter denne evolutionære linje.40 Det er dog ikke alle domme, som er 

lige lette at forene med Altmark-dommen. 

 

                                                        
35 Generaladvokat Léger i C-53/00 Ferring, 2001, præmis 79-80. 
36 Generaladvokat Léger i C-53/00 Ferring, 2001, præmis 93. 
37 Hancher, mfl., 2012, s. 265 
38 T-289/03, BUPA, 2008, Præmis 158 
39 Sag C-53/00 Ferring, 2001. 
40 Vedder & Holwerda, 2012, s. 53 
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2.3 ALTMARK-DOMMEN 

Retsstillingen har længe været, at finansieringen af public service forpligtelser automatisk faldt i kategorien 

statsstøtte jf. TEUF art. 107 stk.1, uanset hensigten med finansieringen.41 Det må derfor gælde, at 

spørgsmålet er, om finansieringen kan undtages efter TEUF art. 106 stk. 2. Dette spørgsmål blev yderligt 

kompliceret med EU-Domstolens dom i Altmark-sagen.42 

Altmark-Dommen omhandlede, hvordan finansieringen af public service-forpligtelser skal behandles. Sagen 

gik på lovligheden af tildelingen af tilladelser til Altmark til regional rutebilsdrift, da gennemførelsen af 

driften var afhængig af offentligt tilskud for at kunne opfylde de forpligtelser til offentlig tjeneste, der fulgte 

med tilladelserne. Formålet med anmodningen om en præjudiciel afgørelse var at opnå en klarlæggelse af, 

på hvilke betingelser medlemslandene kan yde støtte til virksomheder, der udfører lokal offentlig 

personbefordring. Sagen blev indbragt af et konkurrerende rutebilselskab, der havde fået afslag på sine 

ansøgninger til at varetage den regionale rutebilsdrift. 

EU-Domstolen udtalte, at for at statsstøtte skal kunne henføres under TEUF art. 107 stk. 1 skal støtten 

favorisere visse virksomheder, eller den begunstigede virksomhed skal have opnået en økonomisk fordel, 

den ikke ville have opnået under sædvanlige markedsbetingelser. 43  I situationer hvor tilskuddet 

udelukkende udgør kompensation for omkostninger i forbindelse med forpligtelse til offentlig tjeneste, som 

af staten er blevet pålagt støttemodtageren, vil føre til, at modtagelse af tilskuddet i disse situationer ikke 

opnår en økonomisk fordel i forhold til konkurrenternes position på markedet, men blot ligestilles 

konkurrencemæssigt.  

EU-Domstolen stadfæster dette, ved at henvise til sin retspraksis i Ferring-dommen og fastslår dermed, at 

kompensation for offentlig tjeneste ikke udgør statsstøtte jf. TEUF art. 107 stk. 1, da de begunstigede 

virksomheder reelt ikke opnår en økonomisk fordel, og dermed ikke sætter disse virksomheder i en 

konkurrencemæssig fordelagtig position i forhold til deres konkurrenter.44 En sådan kompensation falder 

uden for statsstøttebegrebet, når den opfylder fire betingelser opstillet af EU-Domstolen i Altmark-

dommen i henhold til TEUF art. 106 stk. 2:45 

1. For det første skal den pågældende virksomhed rent faktisk være pålagt at opfylde forpligtelser til 

offentlig tjeneste, og disse skal være klart definerede.  

                                                        
41 Jacobsen, 2009. 
42 C-280/00 Altmark, 2003. 
43 C-280/00 Altmark, 2003, præmis 84  
44 C-280/00 Altmark, 2003, præmis 107 
45 C-280/00 Altmark, 2003, præmis 88-95 
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2. For det andet skal de kriterier, der er grundlaget for beregningen af kompensationen, være fastlagt 

på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde.  

3. For det tredje må kompensationen ikke overstige, hvad der er nødvendigt for helt eller delvis at 

dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, idet der 

skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af 

forpligtelserne.  

4. For det fjerde skal størrelsen af den nødvendige kompensation, hvis udvælgelsen af virksomheden 

ikke sker ved offentligt udbud, fastlægges på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en 

gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkelig udstyret til at kunne opfylde de stillede 

krav til den offentlige tjeneste, ville have ved at gennemføre forpligtelserne.  Når disse fire kriterier 

er kumulativt opfyldt, anses kompensation for offentlig tjeneste ikke for at udgøre statsstøtte, og 

bestemmelserne i TEUF art. 107 og 108 finder ikke anvendelse.   

Altmark-dommen fastslog, at anvendelsen af kompensationsmetoden påhviler den forelæggende ret at 

undersøge om de fire betingelser er opfyldt. 

 

2.3.1 ALTMARK-KRITERIERNE 

De tre første kriterier i Altmark-dommen gælder i alle tilfælde, mens den fjerde betingelser giver to 

alternativer til at eliminere den mindste mulighed for finansiel fordel i forbindelse med tildeling af 

kompensation til virksomheder for udførelse af public service forpligtelser. I forhold til kriteriernes 

anvendelse på sager, så gælder det, at kriterierne ikke er tidsmæssigt begrænset.46 

 

2.3.1.1 Tildeling af en klart defineret ydelse  

Første betingelse i Altmark-dommen er, at den begunstigede virksomhed faktisk er blevet pålagt at opfylde 

forpligtelser til offentlig tjeneste, og at disse forpligtelser er klart defineret.47 Disse betingelser lægger sig 

op af den tilsvarende betingelse i TEUF art. 106, stk. 2, hvorefter der skal være givet klart mandat til at 

udføre tjenesten. Den anden Altmark-betingelse, at kompensationen skal være fastlagt på forhånd på en 

objektiv og gennemsigtig måde, har stor lighed med Generaladvokat Jacobs forslag til GEMO-dommen.48 

                                                        
46 T-289/03 BUPA, 2008, præmis 158 
47 C-280/00 Altmark, 2003, præmis 90. 
48 C-126/01, GEMO, 2003. 
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Om at kompensationsmetoden bør anvendes, hvis public service forpligtelsen er klart defineret, og der er 

en direkte og åben sammenhæng mellem forpligtelsen og kompensationen. Nogle af de ulemper der følger 

at kompensationsmetoden modvirkes af de to første betingelser. 

Til trods for at der opstilles en formel betingelse, der kræver en klar definition af den omhandlede 

forpligtelse, skal det bemærkes, at der stadig er en vid beføjelse for Medlemsstaterne til at bestemme 

hvilke tjenesteydelser, der er omfattet af begrebet public service forpligtelser.49 

 

2.3.1.2 Ex ante kontrol af kompensationen  

I forhold til den anden betingelse50 kræves der en ex ante kontrol af kompensationen, hvilket har medført 

argumentet, at denne betingelse er strengere end TEUF art. 106 stk. 2, grundet denne kun kræver en 

vurdering af, om foranstaltningen er nødvendig for at udføre den pågældende public service ydelse på ex 

post facto basis.51 Den anden betingelse kan umiddelbart virke som en skærpelse af kontrollen. Samtidig 

med at den medfører, at virksomheden bliver tvunget til at være omkostningsbevidst, da virksomheden 

ikke længere kan lade omkostninger stige, velvidende, at alle meromkostninger dækkes af medlemslandet. 

Betingelsen kan derfor føre til en mere efficient udførelse af tjenesteydelsen, da virksomheden selv bærer 

en del af risikoen for udførelsen af ydelsen52. Der blev ikke givet nogen nærmere vejledning af Domstolen i 

forhold til, hvad der skal til for, at betingelsen er opfyldt, og i praksis er det derfor ikke helt 

uproblematisk.53 Samtidig kan det i praksis være svært at fastlægge grundlaget for beregningen af en public 

service forpligtelse på forhånd, da det ikke altid vil være klart, hvad forpligtelsen skal indebære, hvilket kan 

skyldes ændringer i de politiske målsætninger. 

 

2.3.1.3 Kompensations proportionalitet 

I forhold til tredje betingelse i Altmark-dommen gælder det, at kompensationen ikke må overstige, hvad 

der er nødvendigt for helt eller delvist at dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af 

forpligtelserne til offentlige tjeneste, idet der skal tages hensyn til en rimelig fortjeneste.54 Denne 

betingelse minder om proportionalitetsprincippet i TEUF art.106, stk. 2. Dette stadfæstede EU-Domstolen i 

                                                        
49 NB: Dette kan umiddelbart give medlemsstaterne mulighed for at misbruge denne beføjelse til egen fordel. 
50 C-280/00 Altmark, 2003, præmis 91 
51 Bartosh, 2003, s.16 
52 Nicolaides, 2008, s. 406 
53 Sinnaeve, 2003, s. 357 
54 C-280/00 Altmark, 2003, præmis 92 



 23 

Ferring-dommen,55 hvorefter kompensationen ikke må overstige meromkostningerne ved forpligtelsen. 

Dette kan dog give mulighed for, at der overkompenseres under henvisning til denne bestemmelse. Da 

definitionen af public service forpligtelse er uklar, og rækkevidden i de enkelte medlemslande er forskellig, 

er en kompensationstilgang på dette område noget utilstrækkelig, medmindre der fastlægges en mere 

specifik definition af public service-begrebet på EU-niveau. 

 

2.3.1.4 Fastsættelse af kompensation 

I forhold til det fjerde Altmark-kriterium gælder det, at kriteriet giver to alternativer, hvormed kriteriet kan 

siges at være opfyldt. 

1. »Udvælgelsen af den virksomhed, der skal overdrages en forpligtelse til offentlig tjeneste, 

gennemføres i et konkret tilfælde indenfor rammerne af en procedure for tildeling af offentlige 

kontrakter, som giver mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere de pågældende ydelser 

til de laveste omkostninger for samfundet«, eller  

2. »Størrelsen af den nødvendige kompensation skal fastlægges på̊ basis af en analyse af de 

omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med 

transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, ville have ved at 

gennemføre forpligtelserne, idet der skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en 

rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne56«.  

Det første alternativ omfatter situationer, hvor der er blevet afholdt udbud for at finde den virksomhed, 

som skal pålægges forpligtelsen til offentlig tjeneste.  

Det andet alternativ opstiller en form for et effektivitetskriterium, som gælder situationer, hvor den 

virksomhed der skal overdrages en forpligtelse til offentlig tjeneste, ikke udvælges inden for rammerne af 

et udbud i forhold til de kriterier, der opstilles under det første alternativ. Når tildelingen sker efter det 

andet alternativ, skal størrelsen af den nødvendige kompensation fastlægges på baggrund af en analyse af 

de omkostninger, en tilstrækkeligt udstyret, veldrevet virksomhed ville have ved at opfylde de pågældende 

forpligtelser, idet der skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved 

opfyldelsen af forpligtelserne.  

                                                        
55 C-53/00 Ferring, 2001, præmis 26-27 
56 C-280/00 Altmark, 2003, præmis 93. 
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I teorien, en forholdsvis simpel procedure, men svær i praksis. Da det kan være svært at bestemme, hvad 

der udgør en gennemsnitlig virksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret, fordi der ikke altid 

findes sammenlignelige virksomheder med sammenlignelige omkostninger.  

 

2.3.1.4.1 Indskærpelse af det fjerde Altmark-kriterium 

I Chronopost57 gik domstolen videre til at begrænse at Altmark-dommens fjerde kriterium ved at fastslå, at 

det i det pågældende tilfælde ikke var muligt at foretage en sammenligning af virksomhederne, da 

ydelsernes særlige karakter gjorde, at de ikke befandt sig i samme situation. Sagen omhandlede La Poste, 

det franske postvæsen med et lovbeskyttet monopol på området, som ydede logisk og forretningsmæssig 

bistand til datterselskabet SFMI-Chronopost. I sagen fremhævede anklageren, at dette udgjorde 

krydssubsidiering og derfor ulovlig statsstøtte. Et vigtigt element var, at det blev anført at SFMI-

Chronopost’s betalinger for La Postes bistand ikke svarede til normale markedsvilkår. I forbindelse med 

dette spørgsmål udtalte Domstolen, at det ikke er muligt at sammenligne La Postes situation med den 

situation, som en privat koncern på et ikke-monopoliseret område befinder sig i.  Det gælder derfor, at de 

sædvanlige markedsbetingelser, som nødvendigvis er hypotetiske, bedømmes ud fra tilgængelige objektive 

oplysninger, der kan efterprøves.58 

Med det fjerde Altmark-kriterium fjernes der umiddelbart noget af usikkerheden, som medlemsstaterne 

står med, når det skal vurderes om en statslig finansiering er nødvendig. Dette ud fra, at der i Altmark-

dommen var en konkurrerende virksomhed, som også var i stand til at udføre den pågældende opgave og 

som ønskede at udføre den pågældende opgave.59 Fra Chronopost kan det udledes, at det ikke altid er 

muligt at fastsætte, at der findes et marked for den omhandlede opgave, hvilket gør at det kan være svært 

at opfylde det fjerde Altmark-kriterium i praksis, da der sker en sammenligning med hypotetiske 

markedsbetingelser, i forhold til det sidstnævnte tilfælde. 

 

2.4 ALTMARK-PAKKEN 

Kompensation til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, blev indtil 

2001 betragtet som statsstøtte. Hvilket betød, at alle ordninger hvorved staten kompenserede 

virksomheder for en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse skulle anmeldes i henhold til art. 108 

                                                        
57 Forenede sager, C-83/01 p, C-93/01 p og C-94/01 p Chronopost, 2003. 
58 Forenede sager, C-83/01 p, C-93/01 p og C-94/01 p Chronopost, Saml. 2003, præmis 36-38. 
59 C-280/00 Altmark, 2003, præmis 21. 
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stk. 3. Denne praksis blev ændret ved Ferring dommen60 og igen med Altmark-dommen. I en given situation 

hvor de fire kumulative betingelser i Altmark-dommen61 ikke er opfyldt, er der tale om statsstøtte og 

reglerne i Kommissionens beslutning af 28. november 2005 om hvorvidt støtten er forenelig med 

fællesmarkedet, herunder fritaget for anmeldelse efter traktatens art. 108 stk. 3, finder anvendelse. 

I 2005 vedtog Kommissionen Altmark-pakken62 for at definere de betingelser, hvorunder statsstøtte i form 

af kompensation for udførelse af offentlig tjeneste kan betragtes som forenelig med EU-

statsstøttereglerne. Som udgangspunkt er det overladt til medlemsstaterne selv at definere, hvad de 

forstår ved en offentlig tjenesteydelse, og hvordan finansieringen af sådanne ydelser skal være. 

Kommissionen er dog af den holdning, at statens finansiering af offentlige tjenesteydelser risikerer at 

forvride markedet, hvis støtten bliver høj i forhold til den pågældende ydelse. Kommissionen har derfor 

udsendt nye regler på området. Artikel 14 i TEUF og protokol 26 fastslår, at tjenesteydelser af almen 

økonomisk interesse er vigtige, og at medlemsstaterne har vidde skønsbeføjelser med hensyn til at levere 

og tilrettelægge sådanne ydelser. Med artikel 36 i Charteret63 hedder det tilsvarende, at ”Unionen 

anerkender og respekterer adgangen til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, som fastsat i 

medlemsstaternes lovgivning og praksis, i overensstemmelse med traktaterne” 

Altmark-pakken blev skabt i 2005 af Kommissionen, da det viste sig vanskeligt at opfylde de fire Altmark-

kriterier. Formålet med pakken var at skabe klarhed over, hvad der skulle til for at medlemsstaterne kunne 

få godkendt kompensation til virksomheder for ydelser til offentlig tjeneste, der ikke opfyldte Altmark-

kriterierne. Altmark-pakken indeholdte dels en beslutning64 om de former for public-service støtte, som 

medlemsstaterne kunne gennemføre uden Kommissionens samtykke – en slags gruppefritagelse, dels et 

sæt rammebestemmelser,65 der angav de kriterier, som skulle være opfyldt for, at Kommissionen ville 

godkende større public service-betalinger fra staten66 og gennemsigtighedsdirektivet.67 

                                                        
60 C-53/00 Ferring, 2001. 
61 Dommens præmis 89-93. 
62 Også kaldet SGEI-pakken og Monti-Kroes-pakken. 
63 Retlig bindende som følge af Lissabon-Traktaten. 
64 Kommissionens beslutning (EF) nr. 842/2005 af 28. november 2005 om anvendelsen af bestemmelsernes i EF-
traktatens artikel 86 stk. 2 (nu artikel 106 stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), på statsstøtte 
i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EUT L 312 af 29.11.2005, s. 67.  
65 Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste af 29. november 2005 
EUT L C 297 s. 4. 
66 Rammebestemmelsen udløb i november 2011 
67 Kommissionens direktiv 2005/81/EF af 28. november 2005 om ændring af direktiv 80/723/EØF om 
gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om 
Den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, nu kodificeret i Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 
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Kommissionen har udstedt en række retningslinjer i sin meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne 

på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomiske interesse,68 for at klarlægge 

kravene til kompensation for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Meddelelsen omhandler 

de forskellige betingelser, der følger af retspraksis fra Altmark-sagen. Navnlig begrebet tjenesteydelse af 

almindelig økonomisk interesse i henhold til artikel 106 i TEUF, behovet for en overdragelsesakt, 

forpligtelsen til at fastlægge parametre for kompensationen, principperne for at undgå overkompensation 

og principperne for valg af leverandør. 

I 2011 blev en reform af Altmark-pakken vedtaget af Kommissionen. Den nye Altmark-pakke har to 

overordnede formål: 

1. At skabe klarhed over de grundlæggende retslige principper og begreber, herunder Altmark-

kriterierne og grænserne mellem ”økonomiske” tjenesteydelser, som er omfattet af Traktaten og 

”ikke-økonomiske” tjenesteydelser, som falder uden for Altmark-pakken. 

2. Målrette statsstøttekontrollen ved at forenkle reglerne for de mindre public service-ordninger, 

mens kontrollen med store kommercielle ordninger intensiveres. 

2011 versionen af Altmark-pakken indeholder udover en revision af beslutningen, nu kaldet afgørelse 

grundet terminologi skifte69, et sæt rammebestemmelser,70 en fortolkningsmeddelelse71 og en de minimis-

forordning.72 2011 versionen er tæt på identisk med 2005 udgaven. Dog  består en af de væsentligste 

ændringer i, at så godt som alle former for sociale tjenesteydelser73 nu er fritaget for anmeldelsespligten. 

Fortolkningsmeddelelsen giver et overblik over nøglekoncepterne i forhold til anvendelse af 

statsstøttereglerne på kompensation af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Derudover 

indeholder meddelelsen en detaljeret forklaring af Kommissionens tilgang til, hvordan Altmark-kriterierne 

                                                                                                                                                                                        
16. november 2006 om gennemskueligheden økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige 
virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, EUT L 318 af 17.11.2006, s. 17. 
68 Meddelelse fra kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på̊ kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, vedtaget af Kommissionen 20.12.2011 og offentliggjort i 
EUT C 8 af 11.1.2012, s. 4. SGIE-meddelelsen. 
69 Kommissionens afgørelse af 20. december 2011, om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106 stk. 2 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse 
virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/21/EU, 
C(2011) 9380. 
70 Meddelelse fra Kommissionen, Den Europæiske Unions rammbestemmelser for statsstøtte i form af kompensation 
for offentlig tjeneste (2011) af 11. januar 2012, 2012/C 8/03. 
71 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, af 11. januar 2012, 2012/C 8/02. 
72  Kommissionens forordning nr. 1407/2013, om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde på de minimis-støtte 
73 Uanset størrelsen af den betalingen der gives. 
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skal opfyldes før en foranstaltning ikke vil blive klassificeret som værende statsstøtte. Dette er et innovativt 

instrument, hvis betydning for bedømmelsen af kompensation, ikke bør undervurderes.74 

Fortolkningsmeddelelsen giver i betragtning 69-7775 Kommissionens holdning til, hvilke kriterier der bør 

være grundlaget for en vurdering af, hvorvidt det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt med henblik på at 

vurdere om en virksomhed er en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. I den 

forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at fortolkningsmeddelelsen er soft law, og derfor er den 

ikke juridisk bindende for tredje parter og heller ikke Retten og EU-Domstolen. Det er dog muligt via 

fortolkningsmeddelelsen at få et indblik i, hvordan Kommissionen forholder sig til det fjerde Altmark-

kriterium. 

Beslutningen og rammebestemmelserne specificerer på, hvilke betingelser kompensationen for offentlig 

tjeneste, som udgør statsstøtte, er forenelig med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De 

former for kompensation for offentlig tjeneste, der er omfattet af beslutningen behøver ikke at blive 

anmeldt til Kommissionen. Når kriterierne i beslutningen er opfyldt, kan den pågældende medlemsstat yde 

kompensationen med det samme. Når betingelserne i beslutningen ikke er opfyldt76 skal kompensationen 

anmeldes på forhånd til Kommissionen, således at denne kan kontrollere, om den pågældende statsstøtte 

er forenelig med traktatens om den Europæiske Unions funktionsmåde. 

Formålet med rammebestemmelserne er at præcisere de betingelser, hvor statsstøtte i form af 

kompensation for offentlig tjeneste, som er anmeldt til Kommissionen, kan anses for at være forenelig med 

det indre marked i henhold til bestemmelserne i artikel 106 stk. 2 i TEUF.  

 

2.5 KOMMISSIONEN ROLLE 

I forhold til Kommissionen rolle, så bekræftede EU-Domstolen i C-39/94, at Kommissionen, og de nationale 

domstole, spiller en væsentlig rolle, hvad angår statsstøttereglerne, men at der er en klart adskilt rolle.  

... at den nationale ret ved at erklære sig kompetent ved at dømme sagen på grundlag af art. 107, 

stk. 3, sidste punktum, blot udfører sin opgave, som består i, at tiden indtil Kommissionen træffer 

den endelig beslutning, at beskytte borgernes rettigheder i tilfælde, hvor de statslige myndigheder 

                                                        
74 Buendia Sierra & Rivas, 2013, s. 130 
75 se kapitel 3, for yderlig præcisering se afsnit 3.2 
76 Fordi der f.eks. er indgået et større kompensationsbeløb. 
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tilsidesætter forbuddet i traktatens art. 107, stk. 3, sidste punktum.77 

Ud over en politisk rolle har Kommissionen også en udøvende funktion, bl.a. i form af at undersøge, om de 

foreslåede public service forpligtelser er forenelige med fællesmarkedet i henhold til kriterierne fastlagt i 

TEUF art. 107 stk. 2 og 3. I forhold til Kommissionens retningslinjer og rammebestemmelser (soft law), 

anvendes soft law til vurderinger af statsstøttesager på basis af TEUF art. 107 stk. 3. Dette giver 

Kommissionen et vidt skøn. I forhold til de retningslinjer Kommissionen opstiller, gælder det, at den er 

bundet af dem, dog er Kommissionens retningslinjer ikke bindende for EU-Domstolen, og disse kan i visse 

tilfælde underkendes af EU-Domstolen. 

 

2.6 BEGREBET VIRKSOMHED 

Begrebet virksomhed gælder enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed. Dette gælder uanset 

denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde.78 Derudover gælder det efter fast retspraksis, at en 

økonomisk virksomhed er enhver virksomhed, der består i at udbyde varer og tjenesteydelser på et 

bestemt marked.79 

Begrebet virksomhed er ikke nærmere defineret i TEUF, hvilket fører til, at begrebet skal udledes af 

sekundære retskilder, soft law og retspraksis. 

Begrebet virksomhed er ikke defineret i art. 107 stk.1 TEUF, men er gennem retspraksis fra EU-Domstolen 

vurderet til at omfatte en enhed, som udfører økonomisk aktivitet.80  Dommen i FENIN81 omhandlede en 

klage omkring misbrug af dominerende stilling (på baggrund af systematiske forsinkede betalinger til 

udbydere af medicinske goder og udstyr, i gennemsnit 300 dage) i det spanske nationale sundhedssystem 

(SNS), som totalt tegnede sig for 80% af købene af medicinske goder og udstyr i Spanien.82 I EU-Domstolens 

dom blev det accepteret, at levering af sundhedsydelser af SNS var af ren social karakter.83 Der var derfor 

ingen økonomisk aktivitet, og derfor kan enheden ikke kategoriseres som værende en virksomhed, hvilket 

førte til at statsstøtte- og konkurrencebestemmelserne i TEUF ikke fandt anvendelse. 

                                                        
77 Sag C-39/94 SFEI mod La Poste, 1996, præmis 8 
78 Hancher, 2012, s. 251 
79 Hancher, 2012, s. 251 
80 Hancher, 2012, s. 251 
81 T-319/99 FENIN, 2003 
82 C-205/03P FENIN, 2006. 
83 C-205/03P FENIN, 2006, præmis 26 
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Når en bestemt enhed klassificeres som en virksomhed, er det ud fra om dens aktiviteter er økonomiske 

eller ikke økonomiske. Begrebet virksomhed er efter art. 107 TEUF et fleksibelt begreb84, som gælder 

private og offentlige virksomheder. 

En økonomisk aktivitet er ifølge Domstolen en aktivitet, der består i at udbyde varer og/eller 

tjenesteydelser på et givent marked.85 Ud fra dette kan spørgsmålet om, hvorvidt der findes et marked for 

visse tjenesteydelser, afhængige af den måde, hvorpå disse tjenesteydelser organiseres og udføres i den 

pågældende medlemsstat.86 Der er tale om et marked, hvis andre operatører ville være villige eller i stand 

til at levere den pågældende tjenesteydelse. Det forhold, at offentlige virksomheder ikke får betaling for de 

leverede tjenesteydelser, udelukker ikke, at de pågældende aktiviteter bliver anset for at være en 

økonomisk aktivitet. 

Fra Höfner-dommen ses det, at begrebet virksomhed omfatter alle enheder, der udøver økonomisk 

aktivitet uanset deres retlige status, og måden hvorpå de finansieres.87 Som hovedreglen ses det, at 

Kommissionen følger en funktionel tilgang til behandling af virksomhedsbegrebet, hvor det relevante 

spørgsmål almindeligvis er, hvorvidt den undersøgte enhed udøver økonomisk virksomhed eller ej.88  I EU-

retten ses derfor, at virksomhedsbegrebet de facto er udvidet til at kunne dækkes af begrebet ”økonomisk 

virksomhed. ”   

                                                        
84 Hancher, 2012, s. 76 
85 Hancher, 2012, s. 251 
86 Forenede sager C-159/91 og C-160/91, Poucet og Pistre, Sml. 1993 I, s. 637. 
87 C-41/90 Höfner og Elser, 1991, præmis 21. 
88 C-41/90 Höfner og Elser, 1991, præmis 21. 
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Kapitel 3 – Juridiske analyse 

 

 

3.1 INDLEDNING 

I det fjerde Altmark-kriterium opstilles der et alternativ til udbud, en effektivitetstest på baggrund af den 

valgte virksomheds omkostninger. 89  Dette er i det fjerde Altmark-kriterium defineret ved, at 

kompensationen skal vurderes på baggrund af en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed samtidig med, at en rimelig fortjeneste er tilladt. Hvilke kriterier, der skal lægges til grund for en 

analyse, som vil gøre det muligt at vurdere en virksomhed som værende en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkelig udstyret virksomhed, er dog ikke yderligt præciseret i Altmark-dommen. Ud fra Kommissionens 

meddelelse90 i Altmark-pakken af 2011 ses det, at Kommissionen opfordrer til at kompensationen som 

udgangspunkt skal vurderes på baggrund af en benchmark analyse. I situationer hvor en benchmark 

analyse ikke er muligt, opstiller Kommissionen en række kriterier, den anser som værende relevante i 

forhold til at vurdere, om virksomheden der modtager kompensation, kan siges at være en gennemsnitlig, 

veldrevet og tilstrækkelig udstyret virksomhed samtidig med, at der tages hensyn til en rimelig fortjeneste.  I 

det følgende afsnit 3.2 vil Kommissionens anbefalinger blive beskrevet. Det er på baggrund af de 

anbefalinger, analysen af retspraksis vil blive foretaget. Derudover vil Kommissionens anbefalinger blive 

sammenlignet med retspraksis fra domstolene, for at vurdere om Kommissionens anbefalinger er på linje 

med det formål, EU-Domstolen havde tænkt om Altmark-kriterierne. 

Analysen vil bestå af to afsnit i forhold til at vurdere det fjerde Altmark-kriterium. Analysens fremstilling vil 

være følgende: 

1. Benchmark vurdering 

2. Manglende benchmark vurdering 

a. Gennemsnitlig virksomhed 

b. Veldrevet virksomhed 

c. Tilstrækkeligt udstyret 

d. Rimelig fortjeneste 

                                                        
89 Se kapitel 2 afsnit 2.3.1.4. 
90 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02. 
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Da det fjerde Altmark-kriterium indeholder ovenstående delelementer er analysen delt sådan op. På 

baggrund af de fem individuelle analyser, skal det efterfølgende vurderes i hvilke situationer, det fjerde 

Altmark-kriterium vil være opfyldt. 

 

3.2 VURDERING AF KOMPENSATION 

Ifølge det fjerde Altmark-kriterium skal kompensationsbeløbet, for ikke at udgøre statsstøtte, være 

defineret: 

1. Via en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende udbudsprocedure, som giver mulighed for at 

udvælge den tilbudsgiver, der kan levere de pågældende ydelser til de laveste omkostninger for 

samfundet, eller 

2. Via en procedure, hvorefter de offentlige myndigheder kan definere kompensationsbeløbet på 

grundlag af en analyse af en gennemsnitlig veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomheds 

omkostninger. 

Opgørelse af kompensation i forhold til en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, 

skal, ifølge Kommissionen, som udgangspunkt ske gennem en benchmark analyse91 af en forud fastsat 

referenceomkostning, i forhold til at anvende andet alternativ af det fjerde Altmark-kriterium, så længe 

referenceomkostningerne kan godtgøres.92 Når referenceomkostninger stammer fra en pålidelig kilde, der 

er baseret på solide data og svarer til markedsværdien, kan den anses for at svare til ”en veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomheds omkostninger” i henhold til det fjerde Altmark-kriterium. Formålet er at 

undgå, at der blive brugt omkostninger højere end gennemsnittet hos en ineffektiv virksomhed som et 

benchmark. I tilfælde hvor der ikke foreligger en officiel definition af en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed, skal analysen foretages på baggrund af objektive kriterier, som er 

økonomiske genkendelige i forhold til, at de skal være repræsentative for tilfredsstillende drift. I 

Kommissionens meddelelse93 fra Altmark-pakken af 2011 ses det, at meddelelsen indeholder flere punkter, 

som kan hjælpe med at forklare, hvordan en gennemsnitlig virksomhed,94  veldrevet virksomhed, 95 

                                                        
91 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 69 
92 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 22 november 2006, Poste Italiane 
93 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02. 
94 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 73-75 
95 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 70-72 
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tilstrækkeligt udstyret virksomhed96 og rimelig fortjeneste97 skal forstås. Formålet med at undgå at der blive 

brugt omkostninger højere end gennemsnittet hos en ineffektiv virksomhed, bruges som et benchmark til 

at vurdere det fjerde Altmark-kriterium. 

I forhold til en veldrevet virksomhed er en vurdering, som udelukkende er baseret på profitten, ikke en 

tilstrækkelig vurdering i forhold til at kvalificere en virksomhed som veldrevet. Samtidig bør der også tages 

hensyn til de finansielle resultater for virksomheder, især i de sektorer hvori der oftest gøres brug af 

offentlige tjenesteydelser. Disse sektorer kan være stærkt påvirkede af deres markedsstyrke eller af 

sektorspecifikke regler. 

Kommissionen er af den holdning at en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed er en 

virksomhed som er i overensstemmelse med nationale og internationale regnskabsstandarder. 

Medlemsstaterne kan basere deres analyser, inter alia, på analytiske nøgletal, som er repræsentative for 

produktivitet. Medlemsstaterne kan også anvende analytiske nøgletal.98 

Det følger af Altmark-dommen, at den finder anvendelse i forhold til at bestemme, om en given 

kompensation for levering af offentlige tjenester udgør statsstøtte, uanset hvilken erhvervssektor der er 

tale om. Dette forhold er dog ikke gældende for Kommissionens forenelighedsvurdering, som i flere 

tilfælde afhænger af de særlige forhold, der kendetegner de pågældende sektorer og deres individuelle 

regulering. 

Altmark-dommen kræver, at kompensationen skal defineres gennem et offentligt udbud eller en cost-

benchmark analyse baseret på omkostningerne for en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed, mens det følger af Altmark-pakken, at det er tilstrækkeligt, at der ikke er tale om 

overkompensation. Dette er fastlagt på grundlag af et detaljeret overslag over nettoomkostninger og en 

rimelig fortjeneste, som angivet i pakken.99  

Der vil være markeder hvor sammenlignelige virksomheder ikke findes. For eksempel markeder hvor der 

ikke er private virksomheder til stede, eller situationer hvor grænseoverskridende sammenligninger ikke er 

en mulighed på grund af uovervindelige forskeligheder mellem medlemsstaterne.100 Derudover har visse 

                                                        
96 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 76 
97 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 77 
98 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 72 
99 Klasse, 2013, s. 38 
100 Klasse, 2013, s. 51 



 33 

medlemsstater, for eksempel har Tyskland støttet den påstand, at det fjerde Altmark-kriterium er ikke-

levedygtigt. 

I forhold til at vurdere kompensationen ud fra en gennemsnitlig virksomhed gælder det, at det præcise 

kompensationsbeløb ikke behøver at være forudbestemt, men medlemsstaterne skal kunne vise, at der er 

en metode bag fastsættelsen af niveauet for kompensationen.101 

 

3.3 FORSKELLEN PÅ GENNEMSNITLIG OG VELDREVET 

I forhold til at foretage en korrekt vurdering af en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på, at gennemsnitlig og veldrevet ikke nødvendigvis betyder 

det samme. Erika Szyszczak fremhæver, at den type virksomhed, som præsenteres i det fjerde Altmark-

kriterium kan opfattes på to måder i forhold til ordlyden af præmis 93 i Altmark-dommen. I den engelske 

udgave af Altmark-dommen henvises der til ”a typical undertaking, well run and adequately provided”, 

mens der i den danske udgave henvises til en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed.102  I forhold til at forstå hvad ovenstående formuleringer dækker over, er det nødvendigt at 

være opmærksom på at typical/gennemsnitlig giver anledning til at konkludere på ordlyden, at der er tale 

om en virksomhed, som er gennemsnitlig for sin sektor. Mens well run/veldrevet synes at henvende sig til 

den pågældende virksomheds effektivitet.103 Kommissionen fremhæver, at det faktum at en virksomhed er 

overskudsgivende, ikke er et tilstrækkeligt kriterium til at kunne karakterisere den som veldrevet. Der skal 

tages hensyn til det for, at en virksomheds økonomiske resultat, især i de sektorer hvor tjenesteydelser af 

almindelig økonomiske interesse er hyppige, kan være præget af deres markedsstyrke.104 

 

3.4 BENCHMARK VURDERING 

På markeder, hvor det er muligt, er udgangspunktet, at der skal foretages en benchmark analyse, på 

baggrund af en generelt accepteret godtgørelse på markedet.105 Markedsgodtgørelse som referenceværdi 

er udgangspunktet for at kunne bestemme, om den virksomhed, som har modtaget kompensation, er 

                                                        
101 Szyszczak, 2011, s. 299 
102 Sag C-280/00, Altmark, 2003, præmis 93. 
103 Szyszczak, 2011, s. 301. 
104 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02 betragtning 71 
105 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 69 
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gennemsnitlig i henhold til det fjerde Altmark-kriterium. Fra EU lægges der op til at metoden, der skal 

anvendes er en benchmark analyse i forhold til at kunne finde et sammenligningsgrundlag. 

I Poste Italiane,106 fandt Kommissionen at det fjerde Altmark kriterium var opfyldt. Da kompensationen blev 

fundet at være markedskonform, og dermed opfyldte kompensationen det fjerde Altmark kriterium107. 

Kompensationen var fastlagt på baggrund af en kompleks økonomisk analyse, som havde til formål at 

fastlægge, hvorvidt kompensationen var markedskonform ud fra en referenceværdi i henhold til 

Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på 

kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.108  

I forhold til at fastlægge niveauet for benchmarket skal der tages hensyn til de forbundne indtægter og en 

rimelig fortjeneste.109  I forhold til vurderingen blev der foretaget tre analyser: 

1. Benchmark analyse 

2. Associazione Bancaria Italiana’s undersøgelse 

3. Ekspertundersøgelse 

Benchmark analysen blev foretaget på baggrund i ratings fra Moody og Standard & Poor’s, mens analysen 

fra Associazione Bancaria Italiana blev foretaget med udgangspunkt i statsobligationer. Ekspertens analyse 

blev foretaget med udgangspunkt i principperne fra transfer pricing. 

I forhold til nedenstående elementer, som der blev lagt vægt på for at bestemme, om kompensationen var 

inden for rammerne af, hvad der kunne forventes i forhold til det relevante benchmark, ses det, at den 

anvendte metode er meget lig de principper, som anvendes inden for transfer pricing til at fastsætte 

aktiver i sammenhæng med armslængde princippet.110 

1. Det skal fastslås, hvilke produkter der bedst kan sidestilles med de forskellige postsparebevistyper. 

Der skal huskes at tage hensyn til salgsprovenuet.  

2. Derudover skal det fastlås, hvor stor en godtgørelse der skal betales på markedet for salg af 

sammenlignelige produkter. Denne godtgørelse må sammenlignes med den godtgørelse, der er 

betalt af CDP-kassen.111 

                                                        
106 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 21 oktober 2008, Poste Italiane. 
107 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 21 oktober 2008, Poste Italiane, betragtning 186 
108 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02. 
109 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 21 oktober 2008, Poste Italiane, betragtning 137. 
110 For anvendelsen af transfer pricing og armslængde princippet, se kapitel 4 afsnit 4.5 
111 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 21 oktober 2008, Poste Italiane, betragtning 138. 
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De tre analyser der er foretaget er alle foretaget med henblik på at konkludere, at Poste Italiane er en 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Kommissionen er af den overbevisning, at 

det er analysen foretaget af eksperten som bedst viste at Poste Italiane opfylder det fjerde Altmark-

kriterium,112 da den tager højde for det parameter, som de to andre analyser ikke tog højde for, 

kundeunderlaget.113 

Det har ikke været muligt at foretage en perfekt sammenligning, men det er i ekspertundersøgelsen blevet 

muligt at opstille et skøn over markedsprovisionen for produkter med karakteristika svarende til 

postsparebeviser. Dette har bl.a. være muligt ved hjælp af en regressionsanalyse.114 

Det vederlag som Poste Italiane modtog for distribution af ”liberette postali” var mindre end lignende 

finansielle referenceprodukter på markedet. Vederlaget blev anset for at opfylde kriteriet om en 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed jf. det fjerde Altmark-kriterium.115 

I beslutningen om Byton Basin116 foretog Kommissionen en vurdering af kompensationen på baggrund af en 

benchmark analyse under henvisning til Meddelelsens117 betragtning 69. Benchmark analysen foretages af 

de polske myndigheder. Først foretages et tjek, ex ante, af beløb og ydelse forslået af virksomheden op 

imod priser for lignede ydelser på markedet. Hensigtsmæssigheden af de planlagte ydelser tjekkes med 

henblik på at sikre, at de bedste økonomiske aktiviteter foretages, idet der tages hensyn til behovet for den 

ønskede høje standard af ydelsen.118 Ex post kontrollen skete på baggrund af markedsundersøgelser og en 

sammenligning af estimering af fremtidige omkostninger baseret på en sammenligning af nødvendige 

ydelser, udført i den foregående periode. Ex post kontrollen bestod især i at analysere den økonomiske 

levedygtighed, og om de afholdte priser var lig markedspriser.119 Ex ante og ex post kontrollen sikrer, at 

myndighederne har de nødvendige informationer til at sikre, at virksomheden handler på den mest 

økonomiske/levedygtige måde. Kontrollen førte til at det fjerde Altmark kriterium var opfyldt.120 

Ofte vil et sektor benchmark ikke være en mulighed, og vil muligvis blive anset som meningsløst når 

sektorforholdene ikke skaber mulighed for et tilfredsstillende benchmark. For det første, kan det tænkes at 

der ikke vil være nogen specifikke og objektive referencer, f.eks. sektorer hvor der ikke er private 

                                                        
112 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 21 oktober 2008, Poste Italiane, betragtning 150. 
113 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 21 oktober 2008, Poste Italiane, betragtning 140. 
114 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 21 oktober 2008, Poste Italiane, betragtning 141. 
115 Kommissionens beslutning nr. 2009/554/EF, 21 oktober 2008, Poste Italiane, betragtning 185. 
116 Kommissionens beslutning af 10 oktober 2014, Byton Basin 
117 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02. 
118 Kommissionens beslutning af 10 oktober 2014, Byton Basin, betragtning 121 
119 Kommissionens beslutning af 10 oktober 2014, Byton Basin, betragtning 122 
120 Kommissionens beslutning af 10 oktober 2014, Byton Basin, betragtning 124a 
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virksomheder.121 For det andet, vil forskelle i tjenesteydelser i de forskellige medlemsstater gør det svært at 

foretage grænseoverskridende sammenligninger. Som en konsekvens af dette, vil et benchmark være 

nødsagtigt til at blive baseret på en hypotetisk virksomhed,122 hvilket vil sætte spørgsmålstegn vil 

konklusioner som er blevet til på baggrund af en hypotetisk virksomhed. 

 

3.5 MANGLENDE BENCHMARK  

I sager hvor det ikke er muligt at foretage den nødvendige vurdering på baggrund af relevant benchmark 

analyse, skal vurderingen ifølge Kommissionens meddelelse foretages på baggrund af kriterier, som er 

relevante for en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed.  

 

3.5.1 GENNEMSNITLIG VIRKSOMHED 

På baggrund af Meddelelsen123 gælder det, at der skal tages hensyn til nøgletal, som viser en effektiv drift, 

der er repræsentativ for en gennemsnitlig virksomhed. Med hensyn til omkostningsstrukturen skal der 

tages hensyn til den omhandlende virksomheds størrelse, og at der i visse sektorer er virksomheder med 

forskellige omkostningsstrukturer. 124  For at kunne vurdere omkostningerne mod en gennemsnitlig 

virksomhed skal der eksistere et tilstrækkeligt antal virksomheder. Disse virksomheder behøver ikke være 

beliggende i den samme medlemsstat, dog kan virksomheder, som besidder en monopolstilling ikke tages i 

betragtning, eller virksomheder som modtager kompensation, som er uforenelig med Unionens 

lovgivning.125 Omkostningsniveauet kan i disse tilfælde være højere end normalt.126 

 

3.5.1.1 Omkostningsstruktur 

BUPA127 omhandlede en risikoudligningsordning, hvor forsikringsselskaber med en bedre risikoprofil end 

                                                        
121 Se afsnit 2.3.1.4.1 i forhold til Forenede sager, C-83/01 p, C-93/01 p og C-94/01 p Chronopost, 2003. 
122 For yderlig beskrivelse se afsnit 3.6 og Erika Szyszczak, 2011, Altmark Assessed. 
123 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02 
124 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 73. 
125 Se afsnit 4.5.2 for økonomisk beskrivelse af gennemsnitlig virksomhed 
126 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 74. 
127 Sag T-289/03, BUPA, 2008 
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den gennemsnitlige markedsrisikoprofil skulle betale en afgift til the Irish Health Insurance Authority, mens 

tilsvarende betalinger blev foretaget til forsikringsselskaber med en dårligere risikoprofil end den 

gennemsnitlige markedsrisikoprofil. Formålet var at kompensere de dårligere risikoprofiler og dermed 

udligne markedet. Væsentligt i sagen var Rettens tilgang til Kommissionens anvendelse af fjerde Altmark-

kriterium.  

I forhold til det fjerde Altmark-kriterium argumenterede BUPA for, at fraværet af en sammenligning med en 

effektiv virksomhed gjorde, at det fjerde Altmark-kriterium ikke var anvendeligt.128 Ifølge BUPA foretog 

Kommissionen ikke en sammenligning af omkostningerne hos VHI i forhold til administration af dem som 

en effektiv operatør. Den irske ordning angav et referencepunkt for vurderingen af effektiviteten eller et 

benchmark for sammenligning med en effektiv virksomhed. Rettens svar var, at effektivitetskriteriet ikke 

fandt anvendelse for BUPA.129 Retten baserer dette på neutraliteten af kompensationsmekanismen under 

risikoudligningsordningen med henvisning til de indtægter og fortjenesten hos forsikringsselskaberne og til 

den særlige karakter af de meromkostninger, der er forbundet med en negativ risikoprofil for 

forsikringsselskaberne. Retten noterede, at betalingerne under den irske ordningen ikke udelukkende var 

bestemt ud fra betalinger foretaget af selskaber, som modtog kompensation,130 men også ud fra betalinger 

foretaget af forsikringsselskaber som ikke modtog kompensation, hvilket afspejlede forskellen i 

risikoprofilerne for de to selskaber med den gennemsnitlige markedsrisikoprofil. 131  Niveauet for 

kompensation var bestemt på baggrund af omkostningerne fra både de bidragydende og modtagende 

virksomheder. Derudover fastslog Retten, at Kommissionen ikke var i stand til at identificere de potentielle 

modtagere af betalinger under ordningen og sammenligne disse med en effektiv operatør, da 

risikoudligningsordningen ikke var blevet aktiveret, da den anfægtede beslutning blev vedtaget.132  Ved 

afsigelse af beslutningen var der ikke nogen virksomhed med en effektivitet, som kunne bruges til et 

benchmark. Retten henledte til formålet med det fjerde Altmark-kriterium og fastslog at Kommissionen 

ikke desto mindre var forpligtede til sikre, at kompensationen for den irske ordning ikke indebar en 

mulighed for at udligne eventuelle omkostninger, der måtte skyldes ineffektivitet for de involverede 

virksomheder. 133  Her fastlog Retten, at Kommissionen havde konstateret, at ordningen tillod 

forsikringsselskaberne at beholde fordelen ved egen effektivitet, da beregningen af kompensation under 

risikoudligningsordningen udelukkende var afhængig af omkostningerne, som ikke var forbundet med 

                                                        
128 Sag, T-289/03 BUPA, 2008, præmis 124. 
129 Sag, T-289/03 BUPA, 2008, præmis 246. 
130 Det tredje og fjerde Altmark-kriterium 
131 Sag, T-289/03 BUPA, 2008, præmis 247. 
132 Sag, T-289/03 BUPA, 2008, præmis 248. 
133 Sag, T-289/03 BUPA, 2008, præmis 249. 
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effektiviteten af de pågældende virksomheder. Kompensationen var ikke i stand til at føre til en fordeling af 

omkostninger i forhold til manglende effektivitet.134  

I SNCM og CMN var kompensationen fastsat til at skulle dække driftsunderskuddet til forpligtelserne plus et 

afkast på 15 %.135 I den periode som kompensationen dækkede over, ændrede den økonomiske situationen 

sig, hvilket sætter et større fokus på sammenligningen af de omkostninger, som en veldrevet virksomhed 

ville have.136 Ændringen i den økonomiske situation skyldes en intensiv omstruktureringsperiode. Fra 

offentlig til privat sektor.137 Kommissionen fandt at der ikke var foretaget en tilstrækkelig vurdering, i 

forhold til at bestemme hvorvidt det fjerde Altmark-kriterium var opfyldt.138 

I forhold til at vurdere det fjerde Altmark-kriterium kan det markedsøkonomiske investorprincip anvendes. 

Støttemodtagelsen hævdede i SO.G.A.S.139 i løbet af undersøgelsesproceduren, at foranstaltningen opfylder 

det markedsøkonomiske investorprincip140, selvom lufthavnsselskabet havde lidt et tab,141 da den anser det 

for rimeligt, at den vil give et afkast. Kommissionen anser det ikke opfyldt.142 Slutteligt fastholder Italien, at 

det markedsøkonomiske investorprincip ikke finder anvendelse.143 Det faktum at Italien hævder, at 

foranstaltningen ikke opfylder det markedsøkonomiske investorprincip, er for Kommissionen et vigtigt 

faktum for den vurdering. 144  Det fjerde Altmark-kriterium var ikke opfyldt. I forhold til det 

markedsøkonomiske investorprincip ses det fra retspraksis at anvendelsen af det markedsøkonomiske 

investorprincip, at der skal sonderes mellem de forpligtelser staten hæfter for som ejer af et selskabs 

aktiekapital, og de forpligtelser der kan påhvile den som offentlig myndighed.145  Når en medlemsstat 

påberåber sig det markedsøkonomiske investorprincip, skal der i tvivlstilfælde utvetydigt og ud fra 

objektive kriterier, som kan efterprøves, føres bevis for at beslutningen blev gennemført ud 

                                                        
134 Sag, T-289/03 BUPA, 2008, præmis 250. 
135 Kommissionens beslutning nr. 2013/435/EU, 2 maj 2013, Société Nationale Corse Méditerranée og Compagnie 
Méridionale de Navigation, betragtning 36. 
136 Kommissionens beslutning nr. 2013/435/EU, 2 maj 2013, Société Nationale Corse Méditerranée og Compagnie 
Méridionale de Navigation, betragtning 182. 
137 Kommissionens beslutning nr. 2013/435/EU, 2 maj 2013, Société Nationale Corse Méditerranée og Compagnie 
Méridionale de Navigation, betragtning 15. 
138 Kommissionens beslutning nr. 2013/435/EU, 2 maj 2013, Société Nationale Corse Méditerranée og Compagnie 
Méridionale de Navigation, betragtning 183. 
139 Kommissionens beslutning nr. 2014/944/EU, 11 juni 2014, SO.G.A.S. 
140 Ifølge det markedsøkonomiske investorprincip er der ikke tale om statsstøtte, hvis medlemsstaten handler som en 
normal markedsinvestor. Handler medlemsstaten som en privat markedsinvestor, der handler med profit for øje, 
opnår den virksomhed, som staten investerer i, ikke en fordel. 
141 Kommissionens beslutning nr. 2014/944/EU, 11 juni 2014, SO.G.A.S., betragtning 87. 
142 Kommissionens beslutning nr. 2014/944/EU, 11 juni 2014, SO.G.A.S., betragtning 88. 
143 Kommissionens beslutning nr. 2014/944/EU, 11 juni 2014, SO.G.A.S., betragtning 88 og 49. 
144 Kommissionens beslutning nr. 2014/944/EU, 11 juni 2014, SO.G.A.S., betragtning 90. 
145 Rettens dom, forenede sager T-268/08 og T-281/08, 28 februar 2012, Land Burgenland (Østrig) og Østrig mod 
Kommissionen, præmis 155. 
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medlemsstatens egenskab som aktionær og ikke som offentlig myndighed.146 Det skal være tydeligt, at 

medlemsstaten, ved indrømmelsen eller før, har besluttet at investere i den kontrollede offentlige 

virksomhed.147 

Ved vurdering af det markedsøkonomiske investorprincip skelnes mellem økonomiskpolitiske mål og 

strukturpolitik. Når den offentlige investor forfølger økonomipolitiske mål, behøver den ikke have samme 

adfærd som en almindelig investor i forhold til realisering af afkast på kort sigt. Adfærden skal være 

sammenlignelig med et privat holdingselskab, som forfølger en strukturpolitik og har fokus på rentabilitet 

på længere sigt.148 Med henvisning i beslutningen til Stardust Marine dommen149 ses det, at der gælder det, 

at der skal tages udgangspunkt i situationen som den så ud på det tidspunkt, de finansielle 

støtteforanstaltninger blev truffet, og ikke hvilken udvikling der eventuelt er sket efterfølgende. 

Kommissionen anser ikke den udviste adfærd, som værende styret af virksomhedens udgifter til 

rentabilitet. En privat investor ville kun have indskudt ny kapital i virksomheden, hvis egenkapitalen havde 

været under den lovpligtige grænse, hvis den kunne forvente, at virksomheden ville være rentabel igen 

inden for en rimelig tidshorisont.150 

For at kunne foretage en vurdering af kompensationen, i forhold til en gennemsnitlig virksomhed, hvor der 

lægges vægt på omkostningsstrukturen, kan anvendelsen af statistiske data sammen med historiske 

omkostninger, ikke umiddelbart give anledning til at konkludere at virksomheden automatisk vil blive 

betragtet som veldrevet.151 En fastsættelse af udgiftsniveauet ud fra tidligere omkostninger tilskynder ikke 

kompensationsmodtageren til effektiv omkostningsstyring. For historiske omkostningsdata gælder det at 

de straks bliver forældede, hvis vigtige omkostningsparametre ændrer sig (for virksomheder i 

transportsektoren kan det f.eks. være brændstofpriserne).152 I Kommissionens beslutning for regionale 

busselskaber i Ústí regionen 153  blev der lagt vægt på, at identificeringen af virksomhederne til 

sammenligning ikke anvendte objektive kriterier, der økonomisk set er anerkendt som værende 

repræsentative for tilfredsstillende styring, og de baserede ikke deres analyse på analytiske nøgletal, som 

er repræsentative for produktivitet eller for tjenesternes kvalitet.154  

Et kompensationsniveau bestemt ud fra forventede indtægter og visse omkostninger er ikke nok til at 

                                                        
146 Sag C-124/10 P, 5 juni 2012, Kommissionen mod EDF, præmis 82. 
147 Sag C-124/10 P, 5 juni 2012, Kommissionen mod EDF, præmis 83. 
148 Kommissionens beslutning nr. 2014/944/EU, 11 juni 2014, SO.G.A.S., betragtning 89. 
149 Kommissionens beslutning nr. 2014/944/EU, 11 juni 2014, SO.G.A.S., betragtning 89. 
150 Kommissionens beslutning nr. 2014/944/EU, 11 juni 2014, SO.G.A.S., betragtning 90. 
151 Kommissionens beslutning nr. 2014/791/EU, 25 juni 2014, Regionale busselskaber i Ústí, betragtning 118. 
152 Kommissionens beslutning nr. 2014/791/EU, 25 juni 2014, Regionale busselskaber i Ústí, betragtning 117. 
153 Kommissionens beslutning nr. 2014/791/EU, 25 juni 2014, Regionale busselskaber i Ústí. 
154 Kommissionens beslutning nr. 2014/791/EU, 25 juni 2014, Regionale busselskaber i Ústí, betragtning 117. 



 40 

udgøre et fyldestgørende sammenligningsgrundlag.155 

På markeder der er åbne for konkurrence, og hvor kompensationen er baseret på omkostningsberegninger 

fra tidligere, stabile antal brugere af den pågældende ydelse, kan kompensationen vurderes som forenelig 

med det fjerde Altmark kriterium.156 I beslutningen om Busdrift i Wittenberg blev støtten tildelt som en 

lump sum per studerende. Sagen omhandlede buskørsel af studerende. Der var tale om en 

kvalitetstjeneste, hvor der blev lagt vægt på fortrukne ruter og alternativer hertil, tidsplaner, stoppesteder 

og forbindelse til andre transportsystemer.  

 

3.5.1.2 Henvisning til omkostninger 

Modsat Poste Italiane står beslutningen i Postbus Lienz.157  Her var Østrig ikke i stand til at bevise, at 

omkostningerne ved Postbus ikke var tilsvarende for omkostninger for en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Her fandt Kommissionen, at det var hensigtsmæssigt at skelne mellem 

de forskellige aspekter i det andet alternativ i det fjerde Altmark-kriterium nemlig; 

1. Omkostningerne for en gennemsnits virksomhed og, 

2. Omkostningerne for en veldrevet virksomhed der er, 

3. Tilstrækkeligt udstyret.158 

Kompensationen var baseret på standardparametre bestemt ud fra gennemsnitlige omkostninger i 

sektoren, hvilket Kommissionen fandt var forenelig med en gennemsnitligs virksomhed. Men 

omkostningerne var ikke nødvendigvis identiske med de omkostninger, som en effektiv virksomhed ville 

have. Kommissionen mente ikke, at Østrig havde været i stand til at bevise, at Postbus var en effektiv 

virksomhed. Det, at Postbus ikke var en effektiv virksomhed, gjorde, at det fjerde Altmark kriterium ikke var 

opfyldt.159  

Det skal altså kunne bevises, at de omkostninger der gives kompensation for er dem, en gennemsnitlig 

virksomhed ville skulle afholde samtidigt med, at de ikke overstiger dem, en effektiv virksomhed ville have 

haft. Kommissionen indikerede, at Østrig kunne have opfyldt det fjerde Altmark-kriterium, hvis den havde 

leveret et benchmark af omkostningerne, baseret på gennemsnitlige omkostninger af virksomheder, der i 

                                                        
155 Kommissionens beslutning nr. 2013/435/EU, 2 maj 2013, Société Nationale Corse Méditerranée og Compagnie 
Méridionale de Navigation, betragtning 180. 
156 Kommissionens beslutning af 15 september 2009, Bus service Wittenberg.  
157 Kommissionens beslutning nr. 2009/845/EF, 26 november 2008, Postbus. 
158 Klasse, 2013, s. 48 
159 Kommissionens beslutning nr. 2009/845/EF, 26 november 2008, Postbus, betragtning 96. 
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tidligere år var blevet tildelt kontrakter i sektoren.160 Ud fra dette kan det udledes at, hvis der tages højde 

for historiske gennemsnitlige omkostninger i sektoren i benchmarket, vil det fjerde Altmark-kriterium 

formeneligt være opfyldt.  

Det at opnå omkostninger svarende til en gennemsnitlig virksomhed er ikke det samme som at opnå 

omkostninger svarende til en veldrevet virksomhed på et marked, hvor der historisk har været begrænset 

konkurrence. Dette fandt kommissionen i beslutningen om Postbus Lienz.161 Det vil sige, at når en 

virksomhed der har modtaget kompensation skal vurderes i forhold til det fjerde Altmark-kriterium, skal de 

markedsforhold, der er gældende på det marked, virksomheden opererer på, tages med i betragtningen. Til 

sammenligningen ses Kommissionen beslutning i Poste Italiane, hvor kompensation for distribution af 

postydelsen var lavere end vederlag opnået på markedet. 

Ifølge Kommissionen er statistiske data baseret på de faktiske omkostninger i en sektor ikke nok til at blive 

anset som tilstrækkeligt bevis for, at et gennemsnit af disse omkostninger er repræsentative for 

omkostningerne for en effektiv virksomhed, hvilket gør, at det fjerde Altmark-kriterium ikke er opfyldt.162 

Det relevante benchmark er det, som tager udgangspunkt i would-be price, hvis den offentlige tjeneste var 

blevet tildelt på baggrund af et offentligt udbud.163  Modsat Poste Italiane beviste anvendelsen af 

foruddefinerede statistiske omkostninger fra de tjekkiske myndigheder i Southern Moravia Bus Companies, 

at beregningen af kompensationen ikke i sig selv, at omkostningerne var repræsentative, for de 

omkostninger en gennemsnitlig, veldrevet og stilstrækkeligt udstyret virksomhed ville have.164 

I DSB fastlog Kommissionen, at offentlig finansiering ikke ville opfylde det fjerde Altmark-kriterium,165 

selvom Kommissionen ikke bestred det faktum, at DSB’s finansielle forpligtelser var blevet etableret på 

baggrund af en dybdegående økonomisk analyse. Analysen skal være på baggrund af de faktiske 

omkostninger.166 167  Samtidig var tiltag til at forbedre effektiviteten og produktiviteten for virksomheden 

fremlagt i en fremadrettet forretningsplan,168 som Danmark mente var i overensstemmelse med det 

markedsøkonomiske investorprincip i forhold til forventningerne om effektivitetsgevinster. Kommissionen 

argumenterede for sværhedsgraden ved at foretage sammenligninger i forhold til den finansielle 

                                                        
160 Kommissionens beslutning nr. 2009/845/EF, 26 november 2008, Postbus, betragtning 86. 
161 Kommissionens beslutning nr. 2009/845/EF, 26 november 2008, Postbus, betragtning 85. 
162 Kommissionens beslutning nr. 2009/325/EF, 26 november 2008, Southern Moravia Bus Companies, betragtning 82-
83 
163 Kommissionens beslutning nr. 2009/325/EF, 26 november 2008, Southern Moravia Bus Companies, betragtning 83 
164 Kommissionens beslutning nr. 2009/325/EF, 26 november 2008, Southern Moravia Bus Companies, betragtning 82-
83 
165 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 293  
166 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 292 
167 Bernstein-rapporten jf. Beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 286 
168 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 284 m.fl. 
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performance hos nationale eller europæiske jernbaneoperatører.169 Sådanne sammenligninger ville ikke 

sætte Kommissionen i en situation, hvor den ville være i stand til konkludere, at kompensationen mødte 

kravet om effektiv standard.  

Derudover pegede Kommissionen på, at DSB First, et datterselskab af DSB, anvendte tjenester af reduceret 

omkostninger i forhold til dem hos DSB. Det ville have været en mulighed for DSB at opnå 

produktivitetsgevinster på længere sigt ved at anvende alle eller en del af de foranstaltninger, som DSB 

First har gennemført for at nedbringe sine omkostninger. 170 Dette så Kommissionen som en indikation på, 

at DSB ville have udsigt til at opnå tilsvarende produktivitetsforbedringer. Med henvisning til Chronopost-

sagen var sammenligningsgrundet for DSB ikke en mulighed, da de virksomheder som kunne komme på 

tale ikke besad de samme markedskarakteristika og omkostningsstrukturer.171  I Poste Italiane blev 

finansministreret anerkendt som en acceptabel ekspert i forhold til at fastlægge kriterierne for 

benchmarket. I DSB inddrages transportministreret i henhold til, at det har truffet foranstaltninger, 

finansielle undersøgelser og omstruktureringsforanstaltninger for at etablere DSB som en effektiv 

selvstændig virksomhed. Kommissionen bemærker ligeledes de kvantificerede mål for forrentning af 

egenkapitalen og produktivitetsgevinster.172 Dog blev sammenligningsgrundlaget fundet at være for svagt 

til sektorens virksomheder, hvilket gør det umuligt at vurdere DSB's præstationsindikatorer i forhold til 

andre operatørers.173 Kommissionens beslutning i DSB er efterfølgende blevet annulleret af Retten,174 

hvorefter Kommissionen har appelleret Rettens dom i sag C-303/13 P. Sagen er endnu ikke afgjort.  

Finansiering i RTVE175 var uforenelig med det fjerde Altmark-kriterium.176 Dette blev vurderet i forhold til 

kompensationen, som var fastsat årligt og baseret på de løbende nettoudgifter uden anvendelse af 

henvisning til en veldrevet virksomhed.177 Kommissionen fandt det rimeligt, at der skulle have været 

foretaget en benchmark analyse, så der havde været et sammenligningsgrundlag, hvor det ville have været 

muligt at vurdere RTVE i forhold til det fjerde Altmark-kriterium. På baggrund af dette og sammenholdt 

med analysen i afsnit 3.4 ses det, at Kommissionen lægger stor vægt på, at der skal foretages en benchmark 

vurdering for at kunne konkludere, hvorvidt det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt. 

                                                        
169 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 287 sammen med 289 
170 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 291. 
171 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 288. 
172 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 289. 
173 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2010, DSB, betragtning 290. 
174 Sag T-92/11, Andersen mod Kommissionen, 20 marts 2013. 
175 Kommissionens beslutning nr. 2011/1/EU, 20 juli 2010, RTVE. 
176 Kommissionens beslutning nr. 2011/1/EU, 20 juli 2010, RTVE, betragtning 47. 
177 Kommissionens beslutning nr. 2011/1/EU, 20 juli 2010, RTVE, betragtning 47. 
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I Kongeriget Belgien mod Deutsche Post AG,178 forkastede EU-Domstolen appellen indgivet på baggrund af 

Rettens afgørelse i T-388/03. I T-388/03 annullerede Retten Kommissionens beslutning i forhold til 

Deutsche Post179 som var blevet tildelt statsstøtte. Beslutningen blev annullerede da det ikke var bevist at 

niveauet for den tildelte kompensation var tilstrækkelig, i forhold til at kunne dække omkostningerne 

forbundet med opfyldelse af public service forpligtelserne. 

I BSM og RBG 180  bekræfter Kommissionen sin holdning fra Postbus 181  og Southern Moravia Bus 

Companies182: 

”… Der findes derfor intet bevis for, at et gennemsnit af disse omkostninger svarer til 

omkostningerne i en effektiv virksomhed. Kommissionen nåede også i de endelige beslutninger i sag 

C3/08 – Southern Moravia Bus Companies og i sag C 16/07 - Postbus AG til denne konklusion. De 

grunde, der er anført i betragtning 85 og 86 i sidstnævnte beslutning, har også gyldighed for denne 

afgørelse. ” 183 

Betragtning 85 i Postbus gør opmærksom på, at det ikke er let at vurdere, hvorvidt Postbus’ omkostninger 

er tilsvarende omkostningerne hos en veldrevet virksomhed, da bustransportsektoren længe har været 

domineret af monopoler, og kontrakter er blevet tildelt uden udbud, hvilket fører til, at alle virksomheder 

på markedet nødvendigvis ikke er veldrevne virksomheder. Mens det i betragtning 86 i Postbus hedder: 

”I denne forbindelse skal det bemærkes, at Østrig ikke har afgivet nogen forklaring, der viser, at 

disse parametre også afspejler gennemsnittet i en veldrevet virksomhed. For eksempel skulle Østrig 

kunne have baseret sig på gennemsnitsomkostninger i de virksomheder, der i de seneste år har fået 

tildelt et stort antal kontrakter i sektoren. ” 

Det konkluderes derfor i BSM og RBG, at beregningen af omkostninger på baggrund af statistiske data, ikke 

er begrundelse nok til at kunne konkludere, at virksomheden kan betragtes som en veldrevet virksomhed, 

når de statistiske data kun vedrører de faktiske omkostninger til transporttjenesten i de forskellige 

regioner. Skal statistisk data kunne finde anvendelse, skal det kunne bevises, at et gennemsnit af disse 

omkostninger vil være lig med omkostningerne i en effektiv virksomhed.184 I den forbindelse er det vigtigt, 

at være opmærksom på at en gennemsnitlig virksomhed ikke nødvendigvis er det samme som en veldrevet 

                                                        
178 Sag C-148/09 P, Kongeriget Belgien mod Deutsche Post AG og DHL International, 2009. 
179 Kommissionens beslutning K(2003) 2508 af 23 juli 2003. 
180 Kommissionens beslutning nr. 2011/501/EU, 23 februar 2011, BSM og RBG. 
181 Kommissionens beslutning nr. 2009/845/EF, 26 november 2008, Postbus. 
182 Kommissionens beslutning nr. 2009/325/EF, 26 November 2008, Southern Moravia Bus Companies. 
183 Kommissionens beslutning nr. 2011/501/EU, 23 februar 2011, BSM og RBG, betragtning 202. 
184 Kommissionens beslutning nr. 2011/501/EU, 23 februar 2011, BSM og RBG, betragtning 202. 
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virksomhed. En ajourføringsprocedure af de beregnede statistiske data kan imidlertid ikke i vidt omfang 

afspejle de effektivitetsfordele, der i mellemtiden kan være opnået i branchen.185 

For at beregne vederlaget blev der skelnet mellem Beistellleistungen og Bestandsleistungen. Kontrakten 

definerede Beistellleistungen som hovedydelsen af bustransport tjenesteydelser. I forhold til benchmarket 

for at kunne sammenligne omkostninger i en gennemsnitlige virksomheds eller omkostningerne i en 

veldrevet virksomheds, fandt Kommissionen, at omkostningerne for forpligtelsen var lig omkostningerne 

hos en gennemsnitlige virksomheds i sektoren. Angående spørgsmålet om hvorvidt omkostninger for 

Postbus var tilsvarende for omkostninger i en veldrevet virksomheds, var svært at besvare fordi 

bustransport sektoren tidligere var underlagt monopol, og kontrakter var blevet tildelt uden udbud. Hvilket 

fører til at en virksomhed, som er aktiv på et sådan marked, ikke nødvendigvis er en veldrevet virksomhed. 

De østrigske myndigheder kunne ikke forklare, hvordan disse parametre repræsenterede gennemsnittet i 

en veldrevet virksomhed. Kommissionen fandt, at Østrig kunne have taget udgangspunkt i de 

gennemsnitlige omkostninger i virksomheder, som havde vundet et signifikant antal udbud i sektoren 

indenfor de sidste par år. Kommissionen gjorde opmærksom på, at der var en forskel på 0.80 euro per km. i 

forhold til prisen for Beistellleistungen og prisen til Bestandsleistungen. Dette tydede på, at der var en vis 

margen for forbedring af dens effektivitet med hensyn til Bestandsleistungen. Således var det fjerde 

Altmark-kriterium ikke opfyldt.186  

 

3.5.1.3 Effektiv drift 

SNCM187 var ikke en gennemsnitlig virksomhed med hensyn til et modtaget kapitalindskud på 53,48 mio. 

EUR, da Frankrig ikke kunne bevise, at det fjerde Altmark-kriterium var opfyldt.188 SNCM er den eneste 

virksomhed, som er i stand til at opfylde forpligtelsen. De franske myndigheder har bestræbt sig på at 

levere oplysninger og data, som vil gøre det muligt at foretage en så nøjagtigt sammenligning som muligt, 

selvom der vil være forskelle i de sammenlignede driftsvilkår. 189  Kommissionen anerkender ikke 

sammenligningen, da det ikke er muligt at se, hvor stor en påvirkning forskellen i driftsvilkårene vil have på 

vurderingen af SNCM i forhold til at opfylde det fjerde Altmark-kriterium. I betragtning 242 begrunder 

Kommissionen deres holdning med udgangspunkt i driftsvilkårene: 

                                                        
185 Kommissionens beslutning nr. 2011/501/EU, 23 februar 2011, BSM og RBG, betragtning 203. 
186 Kommissionens beslutning nr. 2011/501/EU, 23 februar 2011, BSM og RBG, betragtning 206. 
187 Kommissionens beslutning nr. 2009/611/EF, 8 juli 2008, SNCM 
188 Kommissionens beslutning nr. 2009/611/EF, 8 juli 2008, SNCM, betragtning 243 
189 Kommissionens beslutning nr. 2009/611/EF, 8 juli 2008, SNCM, betragtning 241 
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”… Kommissionen gør opmærksom på, at det ud fra de data, de franske myndigheder har 

fremsendt, ikke er muligt at vurdere graden af sammenlignelighed, eller hvordan og hvor meget de 

påståede forskelle i driftsvilkår påvirker den sammenligning, der skal foretages, for at den nævnte 

fjerde betingelse kan betragtes som opfyldt. ” 

Kompensationen blev fundet at udgøre statsstøtte, som er forenelig, jf. art. 106 stk. 2 TEUF.190 Beslutningen 

blev efterfølgende annulleret af Retten i Corsica Ferries.191 Her skulle det bl.a. vurderes om Kommissionen 

havde foretaget en åbenbart urigtig bedømmelse som følge af godkendelsen af kapitalindskuddet på 53,48 

mio. EUR i henhold til art. 106 stk. 2 TEUF sammenhold med art. 107 stk. 1 TEUF.192 Med henvisning til 

BUPA193 og Kommissionens begrænsede kontrol i forhold til definitionen af tjenesteydelser af almindelig 

økonomiske interesse, finder Retten, at Kommissionen havde foretaget en urigtig bedømmelse af public 

service-kontrakten, og Kommissionens beslutning blev annulleret.194 Rettens beslutning er efterfølgende 

blevet appelleret til EU-Domstolen i forenede sager C-533/12 P og C-536/12 P med henblik på at få 

annulleret Rettens afgørelse. Appellen blev forkastet af Domstolen. 

ZT195 gik bl.a. på, hvorvidt der var tale om økonomisk aktivitet. BVerwG196 anså ikke ZT, som en virksomhed 

der udøver økonomisk aktivitet på baggrund af det offentlige aspekt forbundet med ZT. Da ZT tilbyder en 

tjenesteydelse mod betaling, finder Kommissionen, at den udøver økonomisk aktivitet, og det fjerde 

Altmark-kriterium finder derfor anvendelse.197 BVerwG gør gældende at der er tale om en adskillelse 

mellem bortskaffelse af de offentlige og de erhvervsmæssige tjenesteydelser, hvilket efter dens 

overbevisning gør, at det fjerde Altmark-kriterium ikke kan anvendes, 198  fordi Altmark-dommen 

omhandlede et privat busselskab, som havde fået overdraget et stort antal forpligtelser til offentlig 

tjeneste, hvilket havde stor indflydelse på måden, hvorpå de basale befordringsydelser blev udført.  

Tilskuddene til ZT blev ydet som kompensation for offentlig tjeneste uden for rammerne af det almindelige 

marked.199 Kommissionen konkluderede, at det fjerde Altmark kriterium ikke var opfyldt. Kommissionens 

beslutning blev efterfølgende appellere til Retten i sag T-295/12 af Tyskland, hvor Retten afviste at 

                                                        
190 Kommissionens beslutning nr. 2009/611/EF, 8 juli 2008, SNCM, betragtning 257 
191 Sag, T-565/08, Corsica Ferries France SAS mod Kommissionen, 2012. 
192 Sag, T-565/08, Corsica Ferries France SAS mod Kommissionen, 2012, andet anbringende. 
193 Sag, T-289/03, BUPA, 2008. 
194 Sag, T-565/08, Corsica Ferries France SAS mod Kommissionen, 2012, præmis 65 
195 Kommissionens beslutning 2012/485/EU, 25 april 2012, ZT. 
196 Forbundsforvaltningsdomstolen, Tysklands øverst domstol i administrative spørgsmål.  
197 Kommissionens beslutning 2012/485/EU, 25 april 2012, ZT, betragtning 238 sammenholdt med Meddelelse fra 
Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 13. 
198 Kommissionens beslutning 2012/485/EU, 25 april 2012, ZT, betragtning 65. 
199 Kommissionens beslutning 2012/485/EU, 25 april 2012, ZT, betragtning 65. 
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annullere Kommissionens beslutning med begrundelse om, at vedligeholdelse af reservekapacitet ikke var 

en tjenesteydelse af almindelig økonomiske interesse og heller ikke spillede en rolle for effektiv drift. 

Udover Tysklands appel indgav ZT selv en appel i sag T-309/12. Denne appel blev også afvist af Retten, da 

størstedelen af argumentationen var identisk med den i T-295/12. I forhold til det fjerde Altmark-kriterium i 

beslutningen konkluderede Kommissionen, at ZT ikke var en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomheds, da dens omkostninger var relativt høje. Retten fandt imidlertid, at Kommissionen 

skulle have taget hensyn til situationen i andre tyske delstater for at fastsætte niveauet for 

kompensationen.200 Derudover henviste Retten til dens dom i sag T-137/10, CBI mod Kommissionen, hvori 

Retten lægger vægt på at anvendelsen af, at Altmark-kriterierne skal være fleksible, samtidig med at der 

tages højde for sektorspecifikke forhold, især eventuelle særlige forhold der vil være ved opfyldelse af 

forpligtelserne til offentlig tjeneste i de enkelte sektorer.201 Problemet med T-195/12 og T-137/10 er, at 

Retten ikke forklarer, hvad den nødvendige fleksibilitet betyder, og hvordan implementeringen af Altmark-

kriterierne kunne have taget hensyn til sektorspecifikke forhold. I forhold til Rettens dom i T-309/12 ses 

det, at Altmark-kriterierne i forhold til det nationale niveau skal anvendes med forsigtighed. Rettens 

konklusion var den opgave, som ZT var pålagt og ikke var en offentlig serviceydelse. Retten accepterede, at 

ZT’s drift kan sammenlignes med driften hos en lignende virksomhed i Tyskland, men at dette ikke er nok til 

at klassificere ZT som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Dette skyldes de 

relativt høje omkostninger for ZT’s drift ville ikke have fundet sted i andre virksomheder, som ville være 

pålagt en lignende opgave. På baggrund af de høje driftsomkostninger er det derfor ikke muligt at 

klassificere ZT som en veldrevet virksomhed, og det fjerde Altmark-kriterium er derfor ikke opfyldt. Rettens 

afgørelser er efterfølgende blevet appelleret til EU-domstolen i sagerne C-446/14 P og C-447/14 P. Sagerne 

er endnu ikke afgjort. 

 

3.5.2 VELDREVET VIRKSOMHED 

I tilfælde hvor der ikke findes en officiel definition af en veldrevet virksomhed, skal der anvendes objektive 

kriterier som i økonomisk henseende er repræsentative for en tilfredsstillende drift. Det faktum, at en 

virksomhed er overskudsgivende, er ikke nok til, at den kan kategoriseres som veldrevet. Der skal tages 

hensyn til de økonomiske resultater.202 Derudover gælder det, at det både er nationale og internationale 

                                                        
200 Sag T-195/12, Tyskland mod Kommissionen, 2014, præmis 130 
201 Sag T-195/12, Tyskland mod Kommissionen, 2014, præmis 131 
202 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 71 
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regnskabsstandarder, der skal overholdes. 203  I forhold til at vurdere regnskabstandarder kan 

medlemsstaterne basere deres analyse på analytiske nøgletal, der er repræsentative for produktivitet 

(herunder omsætning, investeret kapital, samlede omkostninger for omsætning m.v.). 

 

3.5.2.1 Objektive kriterier 

I den oprindelige sag mod TV2, om hvorvidt TV2 var blevet overkompenseret af Danmark for 

omkostningerne til udførelsen af public service forpligtelserne, fandt Kommissionen, at det fjerde Altmark-

kriterium ikke var opfyldt.204 Beslutningen blev efterfølgende annulleret i 2008 af Retten i Første Instans,205 

dog ikke på baggrund af en vurdering af det materielle grundlag i sagen, herunder om Altmark-kriterierne 

var opfyldt, men fordi Kommissionen havde begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.  Kommissionen 

anvendte TEUF art. 106 stk. 3 til at vurdere, om den overkompensation TV2 havde modtaget for sine public 

service forpligtelser, var forenelig med Unionen. Denne public service virksomhed blev finansieret gennem 

TV2’s andel af licensafgifterne, gennem indtægter ved reklamering på TV2 og gennem andre indtægter. 

Kommissionen fandt i sin beslutning ikke, at den anden og det fjerde Altmark-kriterium var opfyldt, derfor 

var den tildelte støtte til TV2 uforenelig med Unionen i henhold til TEUF art. 107 stk. 1.206 Kommissionen 

fandt, at de kriterier der var grundlaget for beregningen af kompensationen ikke var fastlagt på forhånd på 

en objektiv og gennemsigtig måde. Eftersom kompensationen blev fastlagt i en medieaftale, der var 

gældende i fire år, og da der ikke var et offentligt tilgængeligt budget, der skabte forbindelse mellem 

kompensationen og ydelsen, og det må derfor gælde, at der skal være en sammenhæng mellem 

kompensation og ydelse, og denne sammenhæng skal dokumenteres, hvis det fjerde Altmark-kriterium skal 

være opfyldt. Derudover modtog TV2 en række fordele, som ikke var gennemsigtige, herunder 

skattefritagelse og renteafkald.207 

I Rettens afgørelse omhandlende TV2 godkendte Retten, at medlemsstaterne har vide beføjelser med 

hensyn til at definere public service radio og tv. Retten forkastede argumentet af kommercielle tv-

selskaber, at definitionen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse skal være afhængig af en 

sammenlignende analyse af programmering. Retten har ligeledes fastslået, at ydelse af erstatning ikke 

                                                        
203 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 72 
204 Kommissionens beslutning nr. 2005/217/EF, 19 maj 2004, TV2. 
205 Forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, af 22 oktober 2008, TV2 mod Kommissionen. 
206 Kommissionens beslutning nr. 2005/217/EF, 19 maj 2004, TV2, betragtning 71 og 77.  
207 Kommissionens beslutning nr. 2005/217/EF, 19 maj 2004, TV2, betragtning 71. 
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hindrer kommercielle aktiviteter.208  

Retten gør i sin dom209 opmærksom på, at en direkte gengivelse af præmis 93 i Altmark-dommen kan være 

tilstrækkelig hvis: 

Det var ubestridt at Kongeriget Danmark intet havde iværksæt, som i praksis kunne have haft den 

virkning at overholdeles af den fjerde Altmark-betingelse var sikret, eller hvis Kommissionen havde 

godtgjort, at medlemsstatens analyse var åbenbart utilstrækkelig eller uegnet til at sikre 

overholdelsen af denne betingelse.210 

Ifølge Retten har Kommissionen under den formelle undersøgelsesprocedure ikke foretaget en seriøs 

undersøgelse af de konkrete betingelser som lå til grund for Kongeriget Danmarks fastsættelse i 

undersøgelsesperioden af de licensmidler, der tilfaldt TV2.211 Retten fastholder, at Kommissionen har 

tilsidesat sin undersøgelsespligt, hvilket fører til, at Retten annullerer Kommissionens beslutning. 212 

Kommissionen fandt, at det fjerde Altmark-kriterium ikke var opfyldt. Den begrundede sin holdning i, at der 

ikke var afholdt udbud, og derudover var der heller ikke foretaget en analyse for at sikre, at 

kompensationens størrelse var fastlagt på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed med de rette produktionsmidler kunne have, 

til at opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste.213  

I TV2 af 2011214 skulle vurderingen foretages på baggrund af rapporter udarbejde af KPMG i forhold til at 

vurdere, om der var foretaget en sammenligning af TV2’s omkostninger og en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomheds omkostninger215. Fra 2012/C 8/02 følger det, at når det ikke er muligt at 

foretage denne sammenligning ud fra markedsgodtgørelse som referenceværdi, skal der tages højde for en 

række andre krav216, bl.a. omkostningsstruktur hos virksomheden. Kommissionen finder, at en rapport, der 

beskriver udviklingen i reklameindtægter og en eventuel fremtidige gevinst for TV2, ikke kan bruges som 

                                                        
208 Sag T-442/03, SIC mod Kommissionen og Forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, 22 oktober 
2008, TV2 mod Kommissionen. 
209 Forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, 22 oktober 2008, TV2 mod Kommissionen. 
210 Forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, 22 oktober 2008, TV2 mod Kommissionen præmis 232. 
211 Forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, 22 oktober 2008, TV2 mod Kommissionen præmis 233. 
212 Forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, 22 oktober 2008, TV2 mod Kommissionen præmis 234. 
213 Kommissionens beslutning nr. 2005/217/EF, 19 maj 2004, TV2, betragtning 71.  
214 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2. 
215 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 120. 
216 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 70-77 
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argument for at begrunde, at omkostningsstrukturen er identisk med den hos en gennemsnitlig, veldrevet 

og tilstrækkeligt udstyret virksomhed.217 

I TV2 fremhæves Rigsrevisionens 2000 beretning, som indeholder en sammenligning af produktiviteten hos 

TV2 sammen med den hos DR, BBC, SVT og NRK. DR og TV2 har en forbedring i produktiviteten mellem år 

1990 og 1999, mens DR har en reduktion i sine omkostninger pr. sendetime, som er højere end TV2’s. Men 

i 1999 havde DR timeomkostninger som lå ca. 29% over TV2’s. Slutteligt fandt Rigsrevisionen, at 

produktivitetsudviklingen i DR og TV2 var bedre eller svarende til produktivitetsudviklingen i de tre andre 

public service tv-stationer.218 Denne beretning er imidlertid ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at den fjerde 

betingelse var opfyldt,219 da beretningen er udarbejdet, efter kompensationens størrelse blev fastsat, og 

derfor kan kompensationen ikke være svarende for en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed. Det faktum, at DR ikke kan skaffe indtægter via reklame, gør, at DR ikke kan bruges som 

sammenligningsgrund for en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed.220  Modsat TV2 

står dommen i BUPA som omhandlede en særlig situation, på den måde, at den omhandlende ordning ikke 

er omkostningsrelateret, men baseret på kundernes risikoprofil. Dette betyder, at det i BUPA221 ikke er 

muligt at øge effektiviteten på baggrund af omkostningerne, modsat TV2, hvor kompensationen beregnes 

på basis af omkostninger og indtægter.222 I Chronopost223 gik spørgsmålet på omkostningsallokeringen i 

forhold til en forenelighedsvurdering, mens det fjerde Altmark-kriteriums andet alternativ drejer sig om 

situationer, hvor der ikke er foretaget offentligt udbud, og der derfor skal foretages en sammenligning 

mellem public service virksomhedens omkostninger og en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret typisk virksomhed.224  Kommissionen finder, at det desuden er tvivlsomt, om en ex post kontrol 

kan have nogen relevans for opfyldelsen af det fjerde Altmark-kriterium, hvis der ikke foretages nogen 

analyse af omkostningerne, før kompensationen bliver fastlagt.225  

 

                                                        
217 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 123. 
218 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 129. 
219 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 130. 
220 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 132. 
221 Sag, T-289/03, BUPA, 2008. 
222 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 126. 
223  Forenede sager C-83/01 P, C-93/01 P og C-94/01 P, Chronopost, 2003. 
224 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 127. 
225 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 128. 
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3.5.2.2 Overholdelse af regnskabsstandarder 

I sager hvor der er mere end en aktivitet, skal der foreligge adskilte regnskaber,226 så det er muligt at 

foretage en præcis afgrænsning. Dette er for at tjekke, at en del af kompensationen ikke er brugt på 

aktiviteter, som ikke tilsigtede. Er kompensationen blevet brugt andetsteds end tilsigtede, er der tale om 

krydssubsidiering og dermed statsstøtte i forhold til artikel 107 TEUF. Da Kommissionen i LNE ikke er blevet 

forelagt oplysninger, som gør det muligt at opstille den sammenligning,227 som retspraksis foreskriver, er 

konklusionen, at det fjerde Altmark-kriterium ikke er opfyldt.228 

I SIC229 blev Kommissionens beslutning230 annulleret, hvori det var fundet, at det fjerde Altmark-kriterium 

ikke var opfyldt. Beslutningen blev annulleret, da det blev kendt, at Kommissionen havde baseret sin 

analyse på regnskabsoplysninger, som ikke var pålidelige nok, da der ikke var en systematisk kontrol, 

hverken uafhængig ekstern kontrol eller anden form for kontrolsystem.231  Retten kunne ikke tage 

sagsøgerens klagepunkt til følge.232 

I forhold til regnskabsstandarder skal der tages højde for forskelle i aktiviteter samt forskelle i 

opgørelsesmetoden, når den modtagende virksomhed skal sammenlignes med andre virksomheder i 

forhold til at vurdere niveauet for kompensationen. I TV2233 hæfter Kommissionen sig ved, at regnskaberne 

for de udenlandske tv-stationer ikke er blevet gennemgået i detaljer. Det har den konsekvens, at de 

anvendte omkostninger og dermed de beregnede enhedsomkostninger ikke nødvendigvis omfatter helt 

samme aktiviteter og ikke nødvendigvis er opgjort efter de samme regnskabsprincipper.234 Det er svært, 

hvis ikke umuligt, at foretage en sammenligning, hvis der er forskel i regnskabsprincipperne, da niveauet for 

omkostningerne ikke umiddelbart ligger op til en sammenligning.235 

 

3.5.3 TILSTRÆKKELIGT UDSTYRET VIRKSOMHEDER 

I forhold til at vurdere hvorvidt en virksomhed er tilstrækkeligt udstyret, gælder jf. det fjerde Altmark-

kriterium, at virksomheden skal være i besiddelse af de nødvendige aktiver til at kunne opfylde de krav som 

                                                        
226 Kommissionens beslutning nr. 2007/217, 22 november 2006, LNE, betragtning 23. 
227 Kommissionens beslutning nr. 2007/217, 22 november 2006, LNE, betragtning 82 
228 Kommissionens beslutning nr. 2007/217, 22 november 2006, LNE, betragtning 83 
229 Sag T-442/03, 26 juni 2008, SIC mod Kommissionen. 
230 Kommissionens beslutning nr. 2005/406/EF, 15. oktober 2003, RTP 
231 Sag T-442/03, 26 juni 2008, SIC mod Kommissionen, præmis 252. 
232 Sag T-442/03, 26 juni 2008, SIC mod Kommissionen, præmis 160. 
233 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2. 
234 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 134. 
235 Kommissionens beslutning nr. 2011/839/EU, 20 april 2011, TV2, betragtning 134. 
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der stilles til den pågældende tjenesteydelse.236 Virksomheden skal råde over de nødvendige ressourcer til 

umiddelbart at kunne opfylde de pågældende forpligtelser, der påhviler virksomheden, i forhold til 

overdragelse af driften af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse.237 

 I AVR238 fandt Kommissionen, at det fjerde Altmark kriterium ikke var opfyldt.239 Kommissionen lagde vægt 

på, at kapaciteten til korrekt affaldsbehandling ikke var stor nok. I beslutningen gøres der opmærksom på, 

at det på Nederlandske marked ikke er muligt at finde en gennemsnitsvirksomhed, som ville kunne være 

brugt til sammenligning. Kommissionen gør opmærksom på, at omkostningerne hos et lignende anlæg i 

udlandet ikke var taget i betragtning, men at det kunne have været en mulighed.240 Der argumenteres for, 

at sagen ville kunne have haft et andet udfald, havde Nederlandene foretaget en sammenligning med en 

lignende virksomhed i en anden medlemsstat. Det ville have været muligt at anvende en virksomhed i en 

anden sektor, såfremt der tages hensyn til de sektorspecifikke omkostninger.241 Kommissionen mente ikke, 

AVR besad de nødvendige ressourcer i forhold til at kunne beskrive virksomheden som tilstrækkeligt 

udstyret. Kommissionen begrundede sin holdning i de forudberegnede budgetunderskud, da disse snarere 

var en afspejling af de særlige betingelser for AVR. Den manglende behandlingskapacitet førte til en 

underudnyttelse af RO.242 

Kommissionens fortolkning af det fjerde Altmark-kriterium er i langt de fleste tilfælde, stringent. I Trbovlje, 

fraveg den sin stringente fortolkning. 243  Formålet med kompensationen var at sikre national 

sikkerhedsforsyning. I forhold til produktionsomkostninger bekræfter Kommissionen, at de i alle tilfælde er 

højere end både den gennemsnitlige markedspris og den garanterede opkøbspris.244 Kommissionen har et 

tydeligt fokus på det fjerde Altmark-kriterium. Der stilles spørgsmålstegn ved, om valget af Trbovlje uden 

en udbudsprocedure, kan garantere de laveste omkostninger for samfundet. Trods dette finder 

Kommissionen, at det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt. Dette begrundes i det faktum, at der ikke var 

andre kraftværker, som havde kapacitet til at opfylde forpligtelsen, samtidig med dette var Trbovlje blevet 

moderniseret og omstruktureret, og der var ingen tegn på dårlig ledelse eller åbenlys ineffektivitet. Mere 

                                                        
236 Sag C-280/00 Altmark, 2003, præmis 93 
237 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 76 
238 Kommissionens beslutning nr. 2006/237/EF, 22 juni 2005, AVR. 
239 Kommissionens beslutning 2006/237/EF, 22 juni 2005, AVR, betragtning 73. 
240 Kommissionens beslutning nr. 2006/237/EF, 22 juni 2005, AVR, betragtning 73. 
241 Kommissionens beslutning nr. 2006/237/EF, 22 juni 2005, AVR, betragtning 73 
242 Koncessionsaftalen beskriver RO-affald som »den del af affaldsstrømmen, hvor forbrænding kan komme i 
betragtning som bortskaffelsesmetode, nærmere betegnet affald med en brændværdi under 11,5 MJ/kg (=1 % klor) 
eller 15MJ/kg (>1 % klor), emballeret farligt affald, særligt sygehusaffald og PCB-holdigt affald 
243 Kommissionens beslutning nr. 2007/580/EF, 24 april 2007, Energy Supply Slovenia, betragtning 123. 
244 Kommissionens beslutning nr. 2007/580/EF, 24 april 2007, Energy Supply Slovenia, betragtning 86. 
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præcist fandt Kommissionen, at kompensationen ikke inkluderede nogle profitelementer.245 Kommissionen 

bygger sit argument på at lignit, er den mest økonomiske indenlandske brændselskilde til fremstilling af 

elektricitet i Slovenien.246 Andre teknikker til fremstilling af elektricitet har produktionsomkostninger, der 

ikke er ret meget højere end produktionsomkostninger ved brug af lignit. Kommissionen begrænsede sin 

analyse til at bekræfte, at ved at tildele forpligtelsen til Trbovlje, valgte Slovenien den løsning, som ville 

pådrage staten de laveste omkostninger. Hvilket i denne beslutning førte til, at der være tale om en 

gennemsnitlig virksomhed. Det kan dog ikke tolkes som værende en generel holdning, at de laveste 

omkostninger altid vil føre til, at der er tale om en gennemsnitlig virksomhed. Der blev i sagen foretaget en 

sammenligning med store biomasseværker hvor produktionsomkostningerne, ifølge Slovenien, 

gennemsnitligt udgør mere 10% af Trbovljes omkostninger. 247 Det må forventes, at de virksomheder som 

formår at tjene flest penge i et marked, også er dem der er bedst til at styre deres omkostninger. 

På baggrund af analysen må det gælde, at for at kunne foretage den nødvendige vurdering af hvorvidt en 

virksomhed er tilstrækkeligt udstyret, skal der tages hensyn til den nødvendige kapacitet i forhold til at 

kunne udføre den pågældende opgave med et tilfredsstillende resultat. I AVR ses det at Kommissionen 

inddragede konceptet om en gennemsnitlig virksomhed for at vurdere kapaciteten. I Trbovlje blev 

vurderingen foretaget med udgangspunkt i en gennemsnitlig virksomhed, her foretog Kommissionen en 

sammenligning i forhold til andre kraftværker, mens der i AVR gøres opmærksom på at en sammenligning, 

muligvis ville kunne have ført til at det fjerde Altmark-kriterium i denne sag var opfyldt. 

 

3.5.4 RIMELIG FORTJENESTE  

Rimelig fortjeneste skal ses i sammenhæng med forrentningen af kapitalen.248 Ved fastlæggelse af hvad der 

udgør en rimelig fortjeneste, kan medlemsstaterne indføre incitamentsbaserede kriterier, bl.a. vedrørende 

kvaliteten af den udbudte tjeneste og produktivitetsgevinster. Der må ikke opnås produktivitetsgevinster 

på bekostning af kvaliteten af den udbudte tjeneste.249  

I forhold til at fastsætte niveauet for hvornår en fortjeneste er rimelig, skal der tages højde for to 

                                                        
245 Kommissionens beslutning nr. 2007/580/EF, 24 april 2007, Energy Supply Slovenia, betragtning 111-123. 
246 Kommissionens beslutning nr. 2007/580/EF, 24 april 2007, Energy Supply Slovenia, betragtning 118. 
247 Kommissionens beslutning nr. 2007/580/EF, 24 april 2007, Energy Supply Slovenia, betragtning 119. 
248 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 77 
249 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 61 
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elementer:250 

 Lønsomhed 

 Et passende benchmark, hvori lønsomheden skal sammenlignes. 

Ud fra denne fremgangsmåde vil rimelig fortjeneste blive vurderet ud fra et ex ante synspunkt for at kunne 

levere relevante effektivitets incitamenter. 

Ved vurdering af det passende benchmark skal der tages højde for risikoen niveau (i forhold til den 

pågældende sektor), hvilken type opgave og karakteristikaene ved kompensationsordningen. 251  I 

betragtning 36 hedder det: 

En forrentning af kapitalen, der ikke overstiger den relevante swaprente med tillæg af 100 

basispoint, anses under alle omstændigheder for rimelig.  

Dette kan ses om en safe harbour. Den relevante swap rate anses af Kommissionen som den passende rate 

of return for risikofri investeringer. En sådan safe harbour kan tolkes som Kommissionens sigte om at skabe 

balance mellem behovet for et økonomisk robust benchmark med praktiske overvejelser, som skal sikre 

klare retningslinjer.  

Fra Altmark-kriterierne ses det, at rimelig fortjeneste252 skal vurderes i forhold til det tredje of fjerde 

Altmark-kriterium. Formålet med det tredje kriterium er at sikre at der ikke sker overkompensation, at den 

tilladte for fortjeneste ikke overstiger hvad der er rimeligt. På baggrund af analysen af de relevante 

Kommissionens beslutninger ses det, at der er en del sager, hvor det er blevet fundet, at fortjenesten har 

været rimelig, men at komme med en præcis definition af, hvad der karakteriserer en rimelig fortjeneste vil 

være svært på baggrund af Kommissionens modvilje i forhold til at fastsætte et generelt udspil. 

Under beregning af den rimelige fortjeneste skal der tages hensyn til virksomhedens risiko eller dens 

manglende risiko som følge af statens intervention, bl.a. hvis staten indrømmer dens enerettigheder eller 

særrettigheder. Denne forrentning må normalt ikke overstige den gennemsnitlige kapitalforrentning i den 

pågældende sektor i de seneste år. I de sektorer, hvor der ikke findes nogen anden virksomhed, der kan 

sammenlignes med den, der har fået overdraget tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, skal 

sammenligningen foretages med virksomheder i andre medlemsstater eller om nødvendigt i andre 

sektorer. Ved fastlæggelsen af den rimelige fortjeneste kan medlemsstaten indføre kriterier, der kan tjene 

                                                        
250 Meddelelse fra Kommissionen, Den Europæiske Unions rammebestemmelser for Statsstøtte i form af 
kompensation for offentlig tjeneste, 2012/C 8/03, betragtning 21 
251 Meddelelse fra Kommissionen, Den Europæiske Unions rammebestemmelser for Statsstøtte i form af 
kompensation for offentlig tjeneste, 2012/C 8/03, betragtning 33 
252 Se kapitel 2 afsnit 2.3.1 med underafsnit. 
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som et incitament, bl.a. i relation til servicekvalitet. 

Fra det fjerde Altmark-kriterium gælder det, at kompensationen ikke må overstige det nødvendige samtidig 

med, at der tages hensyn til de forbundne indtægter og en rimelig fortjeneste.  

”… idet der skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved 

opfyldelsen af forpligtelserne. ” 253 

Niveauet for hvornår en fortjeneste er rimelig er ikke yderlig præciseret i dommen, og vejledning fra 

Domstolen er begrænset. Fra Kommissionens retspraksis ses det, at følgende niveauer er blevet fundet 

forenelig med en rimelig fortjeneste: 

 ROCE på ca. 11%254 

 Margen på 8%255 

 Margen cap på 5% (omsætningsmargen)256 

 Forrentning, før skat på 7,86% svarende til afkast efter skat på 5,5%,257 da dette var lavere 

end WACC258 for den spanske elektricitets sektor 

 Rimelig fortjeneste mellem 6-12% (egenkapitalforrentning) med en årlig cap på 10% over 3 

år259 

I Kommissionens beslutning om DSB opstilles nedenstående formel til at fastlægge et rimeligt niveau for 

fortjenesten:260 

𝐸𝑛 𝑟𝑖𝑚𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 (6%) + 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 (𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡. Δ + 𝑝𝑎𝑠. 𝑘𝑚. Δ) 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
< 12% 

Kommissionen er påpasselig med at opstille generelle udsagn om, hvilket niveau af fortjeneste der i lyset af 

de forretningsmæssige risici, eller fravær af risici i forbindelse med tjenesten, finder hensigtsmæssige. 

Tværtimod fremgår det, at Kommissionen har været tilbøjelige til at acceptere »rimelige« forslag, der blev 

fremført af medlemsstaterne.261 Men det er ikke yderligt præciseret, hvornår et forslag findes rimeligt. Som 

følge heraf må de få sagers specifikke benchmarks, der er offentliggjort i retspraksis, ikke nødvendigvis 

                                                        
253 C-280/00 Altmark præmis 93 
254 Kommissionens beslutning af 16 november 2004, Pyrénées-Atlantiques. 
255 Kommissionens beslutning nr. 2009/325/EF, 26 november 2008, Southern Moravia Bus Companies. 
256 Kommissionens beslutning af 15 september 2009, Anhalt-Bitterfeld. 
257 Kommissionens beslutning af 29 oktober 2010, Den spanske elsektor. 
258 Se kapitel 4 afsnit 4.2 
259 Kommissionens beslutning nr. 2011/3/EU, 24 februar 2011, DSB. 
260 Se kapitel 4 afsnit 4.2 for præcisering af formlen. 
261 Klasse, 2013, s. 44 
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afspejle den maksimale fortjeneste, Kommissionen ville have accepteret, havde medlemsstaten fastsat et 

benchmark på et højere niveau. Af ovenstående beslutninger ses det, at Kommissionen har anvendt både 

kapitalbaserede (såsom ROCE) samt salgsbaserede (såsom EBITDA) rentabilitetsindikatorer.  

 

3.5.4.1 Forrentning af kapitalen 

Ved forrentning af kapitalen forstås den interne rente af den investerede kapital, som virksomheden tjener 

i projektets løbetid, dvs. den interne rente af den omhandlede kontrakts pengestrømme.262 Her skal der 

tages højde for virksomhedens risiko. Risikoniveauet er afhængig af den pågældende sektor, samt hvilken 

type tjenesteydelse der er tale om og kompensationens mekanisme. Så vidt det er muligt, bør 

forrentningen beregnes ud fra forrentningen af kapitalen i forbindelse med lignende former for kontraker 

om offentlig tjeneste på konkurrencevilkår (f.eks. kontrakter, der tildeles ved offentlig udbud). 263 

Udgangspunktet er, at der skal foretages en sammenligning internt i medlemsstaten med lignende 

virksomheder. Er dette ikke muligt, skal sammenligningen foretages med lignende virksomheder fra andre 

medlemsstater. Er det ikke muligt at finde virksomheder at sammenligne med i andre medlemsstater, 

inden for samme sektor, må sammenligningen udvides til at omfatte virksomheder fra andre sektorer, 

såfremt at der tages hensyn til specielle karakteristika i hver sektor.  

 

3.6 KOMMISSIONENS PRAKSIS OG DOMSTOLENES PRAKSIS 

Ovenstående analyse er foretaget med udgangspunkt i de kriterier Kommissionen anbefaler i dens 

meddelelse,264 men i forhold til antallet af sager hvor Kommissionen vurderer, at det fjerde Altmark-

kriterium er opfyldt, kan der argumenteres for, at Kommissionens anbefalinger ikke er tilstrækkeligt 

tydelige til at foretage en korrekt vurdering af kompensationen ud fra en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Samtidig er det vigtigt at være opmærk som, at en del af Kommissionens 

beslutninger er afsagt før Meddelelsen af 2011 trådte i kraft. Men da den er en del af den opdaterede 

Altmark-pakke, i forhold til 2005 versionen, er kriterierne også anvendt på beslutninger før 2011. Dette er 

                                                        
262 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 77. 
263 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02, betragtning 61. 
264 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02. 
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gjort med det formål, for at kunne vurdere om de kriterier Kommissionen i Meddelelsen af 2011 anbefaler, 

er kriterier som er opstået ud fra dens praksis. 

 Ifølge Erika Szyszczak265 kan det være en umulig eller hypotetisk opgave at vurdere det fjerde Altmark-

kriterium, når der er tale om forpligtelser af kompleks karakter. I forhold til Tabel 1 ses det, at 

Kommissionen i 4 ud af 19 beslutninger har vurderet, at det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt. Hvilket er 

en indikation på, at Erika Szyszczak266 har ret i sit argument. Tabel 2 viser de 7 Kommissionsbeslutninger, 

som er blevet appelleret til Retten, hvor Retten har henholdsvis stadfæstet eller annulleret Kommissionens 

beslutninger. Tabel 3 viser EU-Domstolens domme for de appelsager, der er blevet indbragt på baggrund af 

Kommissionens beslutninger og Rettens afgørelser fra Tabel 1 og 2. EU-Domstolen har stadfæstet 2 sager 

og annulleret 1.267 

Tabel 1 - oversigt over Kommissionens beslutninger, hvor det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt. 

Instans Opfyldt Ikke opfyldt 

Kommissionen 4 15 

 

Tabel 2 - oversigt over Rettens afgørelser i forhold til Kommissionens beslutninger. 

Instans Stadfæstede Annullerede 

Retten 6 1 

 

Tabel 4 – oversigt over EU-Domstolens  domme i forhold til  Kommissionens beslutninger og Rettens afgørelser. 

Instans Stadfæstede Annullerede 

EU-Domstolen 2 1 

 

Analysen i afsnit 3.4 og 3.5 indeholder afgørelse og domme, som ikke fremgår af ovenstående tre tabeller, 

da de ikke har været knyttet op på en Kommissionsbeslutning.268  

                                                        
265 Altmark Assessed. 
266 Altmark Assessed. 
267 Der foreligger EU-Domstolen en appel i sag C-449/14 P på baggrund af Kommissionens beslutning nr. 2011/1/EU, 
20 juli 2010, RTVE, den er endnu ikke afsluttede, og det har ikke været muligt at finde yderlig information om sagen. 
268 Dommen i T-289/03 BUPA, 2008, er blevet afsagt med baggrund i en Kommissionens beslutning, men beslutningen 
er afsagt før Altmark-dommen og beslutningen siger derfor ikke noget hvornår en virksomhed er en gennemsnitlig, 
veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed i henhold til det fjerde Altmark-kriterium 
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Max Klasse269 argumenterer for, at en benchmark270 analyse er nødvendig for at kunne foretage en korrekt 

vurdering af det fjerde Altmark-kriterium i forhold til situationer, hvor der ikke er foretaget udbud. 271  På 

baggrund af analysen i afsnit 3.4 ses det, at i de sager hvor der er foretaget en benchmark analyse, at 

konklusionen er, at det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en 

benchmark analyse er en vanskelig opgave, samtidig med at en analyse af 2 sager ikke er nok til at foretage 

en endelig konklusion. De fleste markeder, hvor der gives statsstøtte, er typisk præget af få leverandører og 

har typisk en lav konkurrence, hvilket yderligt besværliggør et relevant benchmark for sammenlignende 

leverandør.  

Ofte vil et sektor benchmark ikke være muligt, da der ikke vil være tilstrækkeligt med virksomheder til at et 

sådan benchmark vil give et brugbart resultat. Det må formodes, at det vil være meningsløs at udarbejde et 

benchmark, hvis der ikke foreligger specifikke og objektive referencer. For det andet kan forskelle i 

opgavetype mellem medlemsstaterne forhindre grænseoverskridende sammenligninger. Som en 

konsekvens af dette kan det benchmark, som baseres på en hypotetisk virksomhed, anfægtes.272 Med 

undtagelse af få situationer har denne benchmark analyse ikke været succesfuld. Klasse argumenterer for, 

at det er svært at forene Kommissionens fremgangsmåde med retspraksis fra EU Domstolen.273 Samtidig er 

EU Domstolen kommet til den konklusionen, at anvendelsen af det fjerde Altmark-kriterium ikke er 

konsekvent.274 Det er vigtigt at være opmærksom på, at et benchmarking kan være misvisende, da det ikke 

er muligt at måle fremtidige forventede omkostninger.275  

I forhold til Rettens dom i BUPA ses det, at den er vigtig af to årsager. For det første konklusionen om, at 

risikoudligningsordninger tilfredsstiller Altmark-kriterierne, dette til trods for at Kommissionen havde 

baseret sin vurdering på Ferring-dommen, før afsigelse af Altmark-dommen. For det andet ses det af 

dommen, at Altmark giver nyttig vejledning i forhold til, hvordan nationale ordninger skal vurdere 

kompensation for omkostninger i forbindelse med tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, men 

som ikke passer på alle tilfælde og derfor skal ændres i overensstemmelse hermed. I forhold til det fjerde 

Altmark-kriterium og effektivitetskravet fastslog BUPA, at det ikke vil finde anvendelse, hvis der ingen fare 

var for, at omkostninger som følge af ineffektivitet skulle betales af dem, der kan finansiere den 

pågældende ordning. Rettens holdning til effektivitetstesten indført med Altmark-dommen, (at den 

                                                        
269 The Impact of Altmark: The European Commission Case Law Responses. 
270 Klasse, 2013, s. 49 
271 Eller situationer hvor udbuddet ikke leverede op til kravene i det fjerde Altmark-kriterium, første alternativ. 
272 Forenede sager, C-83/01 p, C-93/01 p og C-94/01 p Chronopost, 2003. 
273 Klasse, 2013, s. 35. 
274 Szyszczak, 2011, s. 295. 
275 Nicolaides, 2008, kapitel 20 
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muligvis ikke altid gælder) kan medføre praktiske konsekvenser, da de fleste ordninger stadig kræver, at 

ineffektivitet skal bæres af dem, der kan finansiere dem.  

Der har dog været fremsat argumenter for, at BUPA skal ses som bevis for den fleksibilitet, der fremsættes i 

undtagelsen til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse fra Altmark.276 Dette peger på, at 

hovedbudskabet fra BUPA kan være med til at definere hårdere regler for tjenesteydelser af almindelig 

økonomisk interesse, som er næsten umuligt i betragtning af mangfoldigheden og kompleksiteten for 

tjenester, der er involverede. Fremgangsmåden af Retten i BUPA bygger på formålet bag Altmark-

kriterierne. Fremgangsmåden virker som et teoretisk værktøj, som guider anvendelsen af Altmark-testen.277 

I relation til effektivitetskriteriet, i det fjerde Altmark-kriterium, ses det, at bortset fra udbud og 

sammenligninger ud fra et benchmark af en effektiv virksomhed,278 så kan der være andre metoder til at 

sikre effektivitet i leveringen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Det er endnu ikke 

tydeligt, i hvilket omfang Kommissionen praksis kan blive forenet med Rettens mere fleksible tilgang, som 

den udviste I BUPA-dommen. Ideen om fleksibilitet i forhold til anvendelsen af Altmark-kriterierne ses også 

i Chronopost-dommen.279   

Retten er af den holdning, at vurderinger i henhold til Altmark-kriterierne ofte vil medføre komplekse 

analyser, som vil gøre det svært for Kommissionen at komme med en konklusion om en foranstaltning. 280 I 

den anfægtede beslutning om Deutsche Post anser Retten Kommissionens metode for mangelfuld, da den 

ikke har efterprøvet, om ydelserne var identiske med en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed, i forhold til det faktum, at Kommissionen alene havde baseret sin konklusion på den negative 

karakter af saldoen for alle elementerne i over- og underkompensationen af merudgifterne.281 Retten 

kritiserede, hvad den anså som mangelfuld, vurderingen med den begrundelse af en fase II undersøgelse jf. 

art. 108 stk. 2 TEUF, skulle åbnes. 282 Når der fra Kommissionens side af ikke er foretaget en grundig 

analyse, giver det konkurrenter mulighed for ekstra domstolskontrol af Kommissionens beslutninger. En 

domstolskontrol vil skulle være tilstrækkeligt detaljeret for at give mulighed for en grundig vurdering af 

anvendeligheden af Altmark-kriterierne. Her har EU-Domstolen vist forskellige grader af respekt. En central 

sag herunder er BUPA-dommen.283  

                                                        
276 M. Ross, 2009, s. 138. 
277 Vedder & Holwerda, 2012, s. 60 
278 I fravær af krav om at tildeling skal ske efter udbud, sag T-442/03 SIC II, 2008, præmis 145 
279 Forenede sager C-341/06 P og C-342/06 P Chronopost II, 2008. 
280 Sag, T-388/03 Deutsche Post, 2009, præmis 117 
281 Sag, T-388/03 Deutsche Post, 2009, præmis 115 
282 Sag, T-388/03 Deutsche Post, 2009, præmis 118 
283 Sag, T-289/03 BUPA, 2008. 
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Da Altmark-kriterierne er kumulative, vil en negativ konklusion på det første kriterium, føre til at kriterierne 

som helhed ikke kan blive opfyldt. Dette har i flere sager resulteret i, at Kommissionen ved flere lejligheder 

har nøjes med at konstatere, at det fjerde Altmark-kriterium ikke har været opfyldt.284 Ifølge Retten skal 

alle fire kriterier anvendes, selvom ét af kriterierne ikke er opfyldt. 285 Ud fra dette ses det, at virksomheder 

som har fået tildelt en tjenesteydelse kan stole på Altmark-kriterierne, også selvom tjenesteydelsen er 

dårligt defineret og derfor svær at vurdere i forhold til Altmark-kriterierne. Rettens holdning indikerer, at 

den er af den overbevisning, at Kommissionen altid skal tage stilling til alle fire kriterier under alle 

omstændigheder. Rettens dom i TV2 286  er et yderligt eksempel. Budskabet fra dommen er, at 

Kommissionen kan begrænse sig til en erklæring om, at Altmark-kriterierne ikke var opfyldt i de tilfælde, 

hvor disse betingelser åbenlyst ikke er opfyldt.287  I alle andre situationer kræves en alvorlig granskning af 

anvendeligheden af Altmark-kriterierne.   

På baggrund af analysen ses det, at der ikke er en klar standard i forhold til vurdering, og tilsyneladende 

berettiger mere komplekse tjenesteydelser af almindelig økonomisk til en mere fleksibel tilgang til det 

fjerde Altmark-kriterium.  

Vurderingen af det fjerde Altmark-kriterium indeholder et vist element af fleksibilitet, hvilket sætter 

Kommissionen i en situation, hvor den er i stand til at evaluere tjenesteydelser af almindelig økonomisk 

interesse på et sags-niveau.288 

 

3.7 JURIDISK KONKLUSION  

Altmark-kriterierne er blevet til på baggrund af EU-domstolens dom i C-280/00 Altmark Trans, hvori det 

fjerde Altmark-kriterium foreskriver, at størrelsen på den nødvendige kompensation skal fastlægges på 

baggrund af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed har, samtidig med at der tages hensyn til de forbundne indtægter og en rimelig fortjeneste.  

Det er i dommen ikke præciseret, hvad EU-Domstolen anser som værende en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Kommissionen har med Meddelelsen fra Altmark pakken af 2011, 

                                                        
284 Disse beslutninger har ikke været en del af analysen, se afsnit. 1.5.2.1 
285 T-274/01, Valmont, 2004, præmis 135-136, sammenholdt med forenede sager C-34/01 til C-28/01 Enirisorse, 2003, 
præmis 34, hvor der blev lagt en streng standard. 
286 Forende sager T-309/04, T-317/04 og T-336/04 TV2/Danmark mod Kommissionen, 2008. Se afsnit 3.5.2.1 
287 Det kan argumenteres at dette ville være gældende for Valmont 
288 Se afsnit 3.5.1.3 for gennemgang af sagerne omhandlende ZT 
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angivet en række kriterier for, hvad den anser for relevante i forhold til at klarlægge, hvad der forstås ved 

en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. 

Ud fra analysen af retspraksis ses det, at der ikke er en entydig forståelse af, hvad der udgør en 

gennemsnitlige, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Sammenholdt med fraværet af entydig 

vejledning gør anvendelsen, af det fjerde Altmark-kriterium, i praksis vanskeligt. Dette ses med tydelighed i 

forhold til Kommissionens anvendelse, hvor antallet af sager hvori der er foretaget en positiv vurdering af 

det fjerde Altmark-kriterium, er lavt. 

Fra analysen ses det, at en vurdering af hvornår en virksomhed er en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed, ikke er en umulig opgave, men dog en yderst vanskelig opgave at udføre 

i praksis. Fortolkningen af hvad en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed er ikke 

entydig.  

Fra ovenstående analyse ses det, at vurderinger af virksomheder i forhold til, om de er gennemsnitlige, 

veldrevet og tilstrækkeligt udstyret, ikke er problemfri. Altmark-kriterierne fastsætter rammerne for, 

hvornår statsstøttebestemmelserne kan undgås.  
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Kapitel 4 – Økonomisk analyse 

  

 
4.1 INDLEDNING 

Ud fra analysen af retspraksis, ses det at det er svært at foretage en korrekt vurdering af, om en given 

virksomhed kan kategoriseres som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. 

Analysen i kapitel 3 viser, at der er meget få tilfælde, hvor det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt. 

Derudover ses det, at en virksomhed som er gennemsnitlig, ikke nødvendigvis er en veldrevet virksomhed.  

Analysen tegner også et billede af tre mulige opfattelser af, hvad en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed, kan være. Disse opfattelser vil i det følgende blive gennemgået, med det 

formål at prøve at skabe et overblik over dem set med økonomiske briller. De tre opfattelser tager 

udgangspunkt i, hvordan kompensationen til en virksomhed kan foretages og kan identificeres til at dække 

over følgende kompensationsformer:289 

1) Kompensation efter en cost plus metode,  

2) Kompensation efter cost plus metode med effektivitetsincitamenter og  

3) Bestemmelse af kompensation ud fra rentabiliteten af sammenlignelige virksomheder, ud fra de 

samme udvælgelsesprincipper af sammenlignelige virksomheder i transfer pricing opgørelser i den 

internationale selskabsbeskatning. 

I det følgende vil de tre opfattelser blive gennemgået, individuelt og samlet, for til slut at vurdere, hvilken 

opfattelse, der ud fra et velfærdsøkonomisk synspunkt kan formodes at føre til den bedste sociale velfærd. 

Opfattelsen med det bedste resultat kan derefter anvendes sammen med analysen af retspraksis af det 

fjerde Altmark-kriterium, til at definere hvilke kendetegn der som et alternativ til de mere løst formulerede 

kriterier, bør være til stede for, at en virksomhed kan siges at være en; gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed.  

 

4.2 COST-PLUS METODEN 

Altmark-dommen fastslog, at der ved vurderingen af niveauet af kompensationen, skal tages hensyn til, at 

virksomheden skal have en rimelig fortjeneste som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

                                                        
289 Larsen, 2015, s. 2 
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virksomhed.290 Kommissionen har defineret en rimelig fortjeneste som følgende: 

Ved rimelig fortjeneste forstås en forrentning af kapitalen, der tager hensyn til virksomhedens risiko 

eller manglende risiko. Forrentningen af kapitalen bør defineres som den interne rente af den 

investerede kapital, som virksomheden opnår i løbet af overdragelsesperioden.291 

I forhold til hvad der kategoriseres som en rimelig fortjeneste og hvordan denne fortjeneste beregnes, er 

vejledningen til dels begrænset og der er forskellige metoder til at foretage sådanne beregninger. 

Vejledning fra Domstolen er begrænset, og Kommissionens retspraksis på området er meget sags specifik. 

Kommissionen har undgået at komme med generelle udsagn om, hvilket niveau af fortjeneste, i lyset af de 

forretningsmæssige risici, eller fravær af risici i forbindelse med tjenesten, den vil finde hensigtsmæssig. 

Kommissionen har været tilbøjelig til at acceptere »rimelige« forslag, der blev fremført af 

medlemsstaterne. Som følge heraf, vil de få sags specifikke profit benchmarks offentliggjort i retspraksis 

ikke nødvendigvis afspejle den maksimale profit Kommissionen ville have accepteret havde medlemsstaten 

fastsat benchmarket på et højere niveau.292  

Kommissionen har anvendt både kapital-baserede (såsom ROCE) samt salg-baserede (såsom EBITDA) 

rentabilitetsindikatorer, selvom der i afgørelsen og Rammebestemmelserne, fra Altmark-pakken, vises en 

præference for at vurdere fortjeneste på grundlag af afkastet af investeret egenkapital i forhold til levering 

af den pågældende ydelse. Baggrunden for dette kan findes i de almindelige betingelser for driften af 

virksomheder, dvs. at den investerede kapital skal under hensynstagen til investor ved investeringen påtage 

sig en risiko og at det har en pris for investorer. Øges risikoen, øges også forventningen til investors afkast. 

Det forventede afkast kan beregnes vha. Capital Asset Pricing Model (CAPM) som siger, at det forventede 

afkast fra investorer afhænger af to ting: Kompensation for time value of money, eller prisen for at stille 

midler til rådighed beregnet som den risikofrie rente, dvs. prisen på penge (rf), en risikopræmie som 

afhænger af virksomhedsspecifikke forhold f.eks. følsomhed over for makroøkonomiske forhold også kaldet 

beta og markedets risikopræmie, dvs. de makroøkonomiske forhold, ændringer i renter, 

konjunkturudvikling, økonomiske kriser, etc. der påvirker alle virksomheder på næsten samme måde. Det 

forventede afkast er da lig med den risikofrie rente + (beta * markedsrisikopræmien), eller 

𝑟 = 𝑟𝑓 +  𝛽 (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Brugen af CAPM kræver, at virksomheden har en finansieringskilde, men hvis kapitaliseringen sker fra 
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forskellige kilder, kan den interne rentefod udregnes vha. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

metoden. Kreditorer forventer typisk et andet afkast end aktionærer, derfor er man nødt til at finde et 

vægtet gennemsnit for virksomhedens afkast. WACC beregnes typisk på gæld og aktiekapital, dvs. med 

udgangspunkt i det virksomhedens forskellige investorer forventer, at selskabet kan levere i afkast samlet 

set. 

Med hensyn til fastsættelse af størrelsen på kompensationen, er det grundlæggende princip for 

Kommissionen: at kompensationen ikke bør overstige, hvad der er nødvendigt for at dække 

nettoomkostningerne ved at opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste, hvor der samtidig tages hensyn til 

en rimelig fortjeneste. Kompensationsstørrelser over denne grænse, kan give den modtagende virksomhed 

en overkompensation, som ikke kan begrundes i hensynet til at yde tjenesteydelser af almindelig 

økonomisk interesse.293 Her er det dog vigtigt at være opmærksom på hvordan kompensationen beregnes, 

f.eks. under CAPM og WACC. Fra den juridiske analyse ses det at en virksomhed som er gennemsnitlig, ikke 

nødvendigvis er det samme som en virksomhed, der er veldrevet. Der opereres altså med forskellige former 

for virksomheder, som alle vil være acceptable. 

I Pyrénées-Atlantiques, 294  omhandlende fransk bredbåndsinfrastruktur, nåede Kommissionen til den 

konklusion, at en ROCE på ca. 11% var rimelig for sektoren.295 Parametrene for subsidiet, var defineret på 

forhånd i en koncessionsaftale, og der var ingen risiko for overkompensation, fordi beregningen af 

tilskuddet var baseret på konkrete oplysninger fra den offentlige myndighed med en claw-back klausul, hvis 

overskuddet oversteg et vist beløb. Proceduren for tildeling af forpligtelsen, var baseret på en grundig og 

detaljeret analyse af kravene til projektet, sammen med tilbud fra potentielle kandidater med hensyn til 

tildelingskriteriet for den mest efficiente kandidat.296 Pyrénées-Atlantiques blev vurderet til at bidrage til 

den regionale udvikling samtidig med, at det havde et højt uddannelsesindhold med fri adgang til alle 

skoler og adgang til e-health og e-government for lokalbefolkningen. Kommissionen fandt, at det fjerde 

Altmark-kriterium var opfyldt. 

Kompensationens præcise niveau, som skal vurderes i forhold til Altmark-kriterierne, behøver ikke at være 

forudbestemt. Men Medlemsstaterne skal være i stand til at vise, at der er en metode, hvormed 

kompensationen er bestemt.297  I Southern Moravia Bus Companies298 blev kompensationen bestemt ud fra 

                                                        
293 The new state aid rules for Services of General Economic Interest (SGEI): the commission decision and framework 
of 20 December 2011, side 7 
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prisen for en rejse i forhold til kilometer. Kompensationen var baseret på statistiske data for at sikre, at 

prisen var baseret på omkostningerne som en gennemsnitlig virksomhed men ikke nødvendigvis en 

veldrevet virksomhed. Her blev kompensationen fundet, at være forenelig med det fjerde Altmark-

kriterium. Kommissionen fandt i Southern Moravia Bus Companies, at en margen på næsten 8 % var rimelig 

for passagertransport.299 Mens Kommission i sagen Anhalt-Bitterfeld,300 at en kompensation i for offentlige 

personbefordringstjenester, på den foreslåede margen cap af 5 % (omsætningsmargen) over 

omkostningerne ved levering af ydelsen, ville give mulighed for en rimelig kompensation.301 

I DSB, 302  accepterede Kommissionen, at den rimelige fortjeneste ville variere mellem 6 og 12% 

(egenkapitalforrentning), med en årlig cap fastsat til 10% over 3 år, samt tage hensyn til 

effektivitetsgevinster og/eller forbedring af kvaliteten af de personbefordring med jernbane, der skal 

leveres af DSB.303 

For den spanske elsektor304 godkendte Kommissionen en før skat forrentning af 7,86%, svarende til et post-

skat afkast på 5,5%, da dette var lavere end de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger for den spanske 

elsektor observeret i årene forud for beslutningen.305 Hvor tilgængeligt, som i tilfælde med DSB, gør 

Kommissionen brug af økonomiske undersøgelser, som er til rådighed for at vurdere, om niveauet for 

fortjeneste er rimelig ud fra følgende formel.306 

𝐸𝑛 𝑟𝑖𝑚𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 (6%) + 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 (𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡. Δ + 𝑝𝑎𝑠. 𝑘𝑚. Δ) 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
< 12% 

Ved rimelig fortjeneste forstås en forrentning af kapitalen, der tager hensyn til virksomhedens risiko eller 

dens manglende risiko, som følge af statens intervention, bl.a. hvis staten indrømmer den enerettigheder 

eller særrettigheder. Denne forrentning må normalt ikke overstige den gennemsnitlige kapitalforrentning i 

den pågældende sektor i de senere år. I de sektorer, hvor der ikke findes nogen anden virksomhed, der kan 

sammenlignes med den, der har fået overdraget tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, skal 

sammenligningen foretages med virksomheder i andre medlemsstater eller om nødvendigt i andre 

sektorer. Ved fastlæggelsen af den rimelige fortjeneste kan medlemsstaten indføre kriterier, der kan tjene 

som et incitament, bl.a. i relation til servicekvalitet. 
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Det må derfor formodes, at udgangspunktet er, at en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed altid vil søge at få dækket sine marginale omkostninger, og samtidig sikre en fortjeneste af en 

rimelig størrelse til sine investorer. 307  Denne forudsætning er meget lig de tanker man finder i 

reguleringsøkonomisk teori.  

Reguleringsøkonomisk teori er en positiv teori, i den forstand at den opstiller testbare hypoteser i forhold 

til, hvorfor og hvordan industrier er reguleret gennem anvendelse af økonomiske principper.308 Teorien 

beskæftiger sig ikke med first best løsninger, Pareto optimale eller samfundsoptimale løsninger, af den 

grund, at regulering formodes brugt på markeder med markedsimperfektioner, dvs. markeder hvor first 

best309 aldrig ville kunne opnås eller hvor markedet slet og ret ikke ville eksistere uden offentlig hjælp. Det 

er derfor ikke usædvanligt at reguleringsøkonomien kombineres med normative principper fra 

velfærdsøkonomien, når f.eks. den bedste eller mest optimale løsning på et problem skal vurderes.310 

Inden for reguleringsøkonomisk teori findes der flere metoder for prissætning af ikke konkurrenceudsatte 

goder eller service, en af de mere almindelige metoder er cost-plus metoden. Metoden forudsætter, at 

virksomheden, der indgår i kontraktforholdet for at producere det offentlige gode eller service, som 

minimum skal have dækket sine enhedsomkostninger plus en fortjeneste.311 Metoden har været kritiseret 

for at mindske presset på leverandøren i forhold til at kontrollere direkte omkostninger, indirekte 

omkostninger og faste omkostninger og altså ikke give nogen incitamenter til at forbedre 

produktionseffektiviteten eller på anden vis forsøge at minimere virksomhedernes omkostninger.312 

Metoden tager udgangspunkt i, at prisen for produktionen af Q enheder af et gode skal afsættes til en pris 

på p+, som sættes ud fra efterspørgslen efter godet sammen med virksomhedens omkostninger i 

forbindelse med produktionen, MC+ plus et tilladt mark-up.  

 

4.3 COST-PLUS METODEN MED EFFEKTIVITETSINCITAMENTER 

For Kommissionen gælder det at fokus er på at fremme produktivitetseffektiviteten hos den involverede 

virksomhed.313 Dette gøres ved at opfordre til, at der fastsættes specifikke effektivitetsincitamenter i 
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kontrakten til virksomheden.314 Ud fra dette kan det siges, at en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomhed tillige sørger for at investere hele eller en del af sit overskud i at forbedre 

produktionseffektiviteten.315 Modsat ikke-regulerede virksomheder, hvor produktivitetsgevinster kan føre 

til, at virksomheden selv bestemmer om gevinsten skal gå til forbrugerne i form af lavere priser eller til sig 

selv som en større profit, pointeres det i retspraksis,316 at effektivitetsgevinsterne i det regulerede marked 

så vidt muligt bør deles, så både virksomheden, staten og forbrugerne får glæde af produktivitetsgevinsten. 

I forhold til økonomiske termer vil udgangspunktet være i, at virksomheden tilbydes en kontrakt som under 

cost-plus metoden og i tillæg kræves, at mark-up’en bruges til at sænke produktionsomkostningerne, dvs. 

sænke MC+ til MCm, se Figur 2. Der kan gøres forskellige antagelser om, hvor meget 

produktionsomkostningerne kan sænkes, givet mark-up’en, men man kan argumentere for, at MC+ kan 

sænkes med hele mark-up’ens størrelse, dvs. der er et 1:1 forhold mellem R&D-indsats og forbedringen i 

produktionseffektiviteten.317 

Effektivitetsforbedringer skal gennemføres i kompensationsordningerne, med mindre Medlemsstaterne 

kan retfærdiggøre, at det ikke er muligt eller ikke vil være tilfredsstillende. Designet af incitamenterne er 

fleksibelt. Når effektivitetsforbedringer opnås, kan den relaterede gevinst tilbageholdes af virksomheden, 

som ekstra rimelig fortjeneste. Effektivitetsgevinster bør opnås uden, at det berører kvaliteten af 

tjenesten.318 

For de tilfælde, hvor udviklingen af samhandelen påvirkes i et omfang, der strider mod Unionens interesser, 

kan Kommissionen pålægge yderligere krav.319 De påtænkte situationer fra Rammeaftalen320 vedrører: 

udstrakt varighed af overdragelsesakten; bundling af opgaver; markedsafskærmning uden 

konkurrencepræget udvælgelsesprocedure; forpligtelse til offentlig tjeneste i forbindelse med særlige eller 

eksklusive rettigheder, der giver immaterielle fordele; finansiering af en ikke-replicérbar infrastruktur, som 

konkurrenterne ikke ville have fair og ikke-diskriminerende adgang til; og mandat hindrer en effektiv 

gennemførelse eller håndhævelse af EU-retten, som kan sikre et velfungerende indre marked.321 
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4.4 SPILTEORETISK VURDERING AF COST-PLUS METODERNE 

Umiddelbart lyder cost-plus metoden og cost-plus med effektivitetsgevinst som to vidt forskellige forslag, 

som kan være svære at vurdere. Hvilken metode er den mest efficiente rent samfundsmæssigt? Giver det 

overhovedet mening for virksomheder at indgå i kontrakter baseret på den ene eller anden 

prissætningsmetode?  

Det skal derfor vurderes hvilket af de to forslag, der fører til den største velfærd og om et af forslagene 

giver større incitamenter og dermed foretrækkes af virksomheder. 

I forhold til de to forslag kan en spilteoretisk vurdering være en indikation af det optimale forslag og 

samtidig kan løsningen opfattes som det forslag, der giver mest mening i forhold til, hvordan og hvilke 

kriterier, man bør definere en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed ud fra.322 

Ved en spilteoretisk vurdering vil udgangspunktet være at starte med at definere, hvem spillerne er, hvilke 

handlinger de har, hvilke pay off eller pay off funktioner de har og hvilke regler spillet har.  

Indledningsvis antages det, at spillerne har fuld information om hinandens handlinger og om spillets 

indhold. Parterne som der tages udgangspunkt i er virksomheden og staten, hvor staten ses som en statisk 

spiller. Dvs. en spiller med mere eller mindre prædefinerede valg, som påvirker virksomhedens valg. 

Statens interesse er at få udført en specifik opgave, som markedet ellers ikke ville udføre, dvs. markedet er 

et ikke-perfekt marked for produktionen af den pågældende tjeneste eller vare. Statens valg er først og 

fremmest størrelsen på mark-up’en/kompensationen og hvor stor en del af den, der skal gå til 

effektivitetsforbedringer. I den sammenhæng er cost-plus uden og med effektivitetsgevinster ens, så længe 

staten vælger, at effektivitetsgevinsten skal være lig nul. Under antagelse af, at staten ønsker, at hele mark-

up’en bruges på effektivitetsforbedringer.323 

For at staten vælger cost plus med effektivitetsgevinster frem for ren cost plus, må det gælde, at der skal 

foretages en vurdering af metoderne i forhold til effekter på social velfærd og produktion ud fra følgende 

kriterier: 

1. Den samfundsmæssige velfærd med cost plus med effektivitetsgevinster ( ) skal mindst være 

lige så god som under en ren cost-plus metode ( ), dvs.  
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2. Eller at den producerede mængde med cost plus med effektivitetsgevinster ( ) skal være mindst 

lige så stor som under en ren cost-plus metode ( ), dvs.  

3. Samtidigt skal forbrugerne have glæde af effektivitetsforbedringen, dvs. at consumer surplus med 

cost plus med effektivitetsgevinster ( ) skal være mindst lige så god som under en ren cost-plus 

metode ( ), dvs.  

 

Figur 2. Cost-plus metoden vs. cost-plus med effektivitetsgevinst 

I Figur 2 angives de elementer som spilteoretisk skal behandles for at vurdere de to metoders 

fordelagtighed. 

For at kunne sammenligne de to metoder antages det, at statens ønske til mængden, der skal produceres, 

er uafhængig af prissætningsmetoden.324 

Den samlede velfærd under cost-plus metode, kan ses af figur 2, og udgør af arealerne CS+ og PS+ 

𝑊+ = 𝐶𝑆+ + 𝑃𝑆+ 

Normalt vil man kunne diskutere, om den samlede velfærd bør indeholde PS. I et reguleret marked giver 

det god mening at medtage PS, da produktionen ikke ville være blevet varetaget, hvis det ikke havde været 

for statens støtte til produktionen samt virksomhedens villighed til at indgå i kontraktforholdet, dvs. 

lovning om en gevinst af en vis størrelse.325 Da der ikke er et alternativ til den regulerede produktion, er der 

som sådan ikke noget dødvægtstab at tage hensyn til.326  Dog er dødsvægtstabet alligevel skitseret på Figur 

2, for at illustrere konsekvenserne ved regulering af et marked, som kan varetage produktionen af 

produktet eller tjenesten uden hjælp fra staten. 
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For at undersøge om cost-plus med effektivitetsgevinst er en bedre metode end den rene cost plus, er det 

nødvendigt at sammenligne de to metoders velfærdsresultater. Sammenligningen sker med udgangspunkt i 

de ovennævnte kriterier for staten og i forhold til om virksomhedens gevinst er større ved brug af den ene 

frem for den anden metode. Virksomheden vil foretrække den af metoderne, der giver det største PS, 

omvendt vil staten foretrække den metode, der giver den største velfærd og forbrugerne vil fortrække den 

metode, der giver det største CS. 

Som udgangspunkt vil det være naturligt at sige, at virksomheden skal have sin gevinst, før der kan 

investeres i effektivitetsforbedringerne. Baggrunden for dette er, at virksomheden starter uden penge eller 

midler til at investere i effektivitetsforbedringer og først får dem efter den har produceret og solgt sine 

varer. 

Under cost-plus med effektivitetsgevinst metoden med krav om, at hele virksomhedens gevinst skal bruges 

til effektivitetsforbedring kan det f.eks. illustreres ved, at hele 𝑃𝑆+bruges til formålet. Det betyder, at 

virksomhedens produktionseffektivitet illustreret via den marginale omkostningskurve, falder 

fra 𝑀𝐶+til 𝑀𝐶𝑔, se figur 2. Sagt på en anden måde, mister virksomheden mistes arealet  𝑃𝑆+, men 

modtager arealet A. Som en konsekvens af antagelsen om, at et beløb brugt på R&D modsvares af en ligeså 

stor effektivitetsgevinst, må de to arealer være lige store. Med andre ord, er virksomheden som 

udgangspunkt lige så godt stillet med cost-plus som cost-plus med effektivitetsgevinst. Spørgsmålet er dog 

om, forbrugerne kan stilles bedre med cost-plus med effektivitetsgevinst med udgangspunkt i, at hele 

𝑃𝑆+bruges til R&D? 

Det er muligt at stille forbrugerne bedre, hvis prisen 𝑝+ sænkes som følge af effektivitetsforbedringerne. 

Udfordringen er, at prisen ikke blot kan sættes vilkårligt, hvis virksomheden ikke må stilles ringere.327 Hvis 

prisen skal sættes under 𝑝+ vil det betyde, at 𝑃𝑆+ reduceres tilsvarende med ændringen i prisen. For at 

kunne opfylde kravet til forbrugerne, og samtidig sikre, at den samlede velfærd forbedres, må det derfor 

gælde for virksomheden, at effektivitetsforbedringen skal være større end tabet i PS. 

Grundet antagelsen om, at der er et 1:1 forhold mellem gevinst og effektivitetsforbedringer, kan det ikke 

lade sig gøre. For at effektivitetsforbedringen kan være større end PS, må der være stigende skalafkast ved 

R&D. Kravet om, at en del af gevinsten ved effektivitetsforbedringerne skal tilfalde forbrugerne er derfor 

ikke incitament kompatibelt, dvs. at det bedre kan betale sig for virksomheden at indgå i kontrakt med 

staten der ikke indeholder et krav om effektivitetsforbedring, i forhold til en kontrakt med 
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effektivitetsforbedring, med virksomheden med mindre der er stigende skalaafkast for dens R&D. 

Virksomheden vil derfor altid vælge en ren cost-plus frem for cost-plus med effektivitetsforbedringer.  

Dog betyder det ikke, at virksomheden ikke vil acceptere et tilbud fra staten om en aflønning efter cost-plus 

med effektivitetsforbedringer. Det vil trods alt være bedre at producere end helt at sige nej. 

Ud fra et samfundsvelfærdssynspunkt vil der samlet set ikke være nogen forskel på de to 

kompensationsmuligheder, da de giver den samme sociale velfærd. Der er dog en forskel og det er på 

hvem, der modtager den største gevinst. Under ren cost-plus får både forbrugerne og virksomheden en 

gevinst, hvorimod der under cost-plus med effektivitetsgevinst, vil blive givet den samme eller lidt større, 

gevinst til forbrugerne, mens virksomhederne ikke får en gevinst, idet hele gevinsten, PS, går til en 

effektivitetsforbedring som ikke kan omsættes til en større profit. 

 

4.4.1 MARKEDER HVOR OUTPUT IKKE ER FASTSAT  

I analysen oven for forudsattes det, at den producerede mængde var forudbestemt af staten. Det har den 

konsekvens, at mængden, der produceres ikke kan variere med effektivitetsgevinstens størrelse og det 

betyder, at virksomheden ikke kan overføre noget af gevinsten til sig selv. Det er netop derfor at ren cost 

plus er bedre for virksomheden end cost plus med effektivitetsgevinster.  

Hvis man i stedet antager, at mængden ikke er fast og at virksomheden dermed kan optimere sin 

produktion i større omfang, vil der være situationer, hvor cost-plus med effektivitetsgevinster er en bedre 

løsning. De to situationer siger derfor noget om, at staten har en stor rolle i at skabe de rette betingelser 

for virksomheden, der skal fungere på det regulerede marked.328 

Det kan også ses som et eksempel på, at de lovgivningsmæssige rammer som f.eks. Kommissionen sætter 

for kompensationen og Altmark-kriterierne er afgørende for velfærdsresultatet. Faste rammer for 

produktionen af den offentlige service eller ydelse kan være en god ting f.eks. med henblik på at sikre, at 

medlemsstaterne ikke misbruger statsstøttemulighederne. På den anden side kan for meget kontrol heller 

ikke være godt og det er let at forestille sig situationer, hvor man med friere rammer ville kunne føre til et 

bedre velfærdsresultat. 

En ting er de forskellige måder hvorpå virksomheden kan blive ”aflønnet”, en anden ting er, at der for alle 

markeder med statsstøtte i princippet ikke bør tages udgangspunkt i forskellige betragtninger om, hvad 

normal profit er på et marked, fordi der under ingen omstændigheder ville kunne opretholdes en normal 
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virksomhedsdrift på disse markeder, idet de er ikke-perfekte markeder. Derfor er snakken om profit eller 

for den sags skyld gennemsnitlig eller sammenligning med konkurrenceudsatte markeder noget rent 

hypotetisk. Det er mere en øvelse på papir og i ord, uden hold i virkeligheden. Markedet eksisterer kun, 

fordi staten muliggør dets eksistens. 

 

4.4.2 KONKLUDERENDE BEMÆRKNNG TIL COST PLUS METODERNE 

Det må formodes, at virksomheder som modtager kompensation for udførelse af en bestemt offentligt 

tjeneste, ikke ville have udført den pågældende tjeneste havde det ikke været for kompensationen. Når det 

er nødvendigt at give kompensation, må det forudsættes, at markedet ikke havde eksisteret uden 

muligheden for kompensation. 

 

4.5 SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG 

 At finde sammenlignelige virksomheder kan være et problem329 og det er en problemstilling, som ofte ses 

inden for skattepolitik, når koncern-interne transaktioner skal vurderes i forbindelse med deres 

forenelighed, med internationale transfer pricing principper og armslængdeprincippet.330 I henhold til 

transfer pricing principperne gælder det, at afregning skal ske på markedsvilkår, dvs. efter et 

armslængdeprincip og ofte er det vanskeligt at finde den ’rigtige’ interne pris.  

Det faktum at transfer pricing handler om, hvordan man værdiansætter profit og omkostninger for, ofte 

unikke, produkter, hvor sammenligningsmulighederne er vanskelige, gør det ideelt i forhold til at assistere 

med at definere begrebet en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed.  

For de kontrollerede transaktioner mellem associerede koncernselskaber er udgangspunktet: ”separate 

entity approach”, hvor hvert enkelt associerede selskab skal beskattes ud fra armslængde princippet331 i 

forhold til de kontrollerede transaktioner. Det vil sige, at værdiansættelsen af kontrollerede transaktioner 

skal være et udtryk for, hvad uafhængige foretagender ville have gjort.332  Det er dog vigtigt at have for øje, 

at armslængde princippet er en kompleks størrelse, det fremgår med tydelighed af OECD Guidelines pkt. 

1.13: 

                                                        
329 se afsnit 3.5 
330 OECD, 2010, Guidelines 
331 OECD, 2010, Guidelines pkt. 6 
332 OECD, 2010, Guidelines pkt. 1.2 
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Transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgement on the part of 

both the tax administration and taxpayer.  

Eftersom der ikke er tale om ”exact science”, vil der være situationer, hvor den mest passende metode 

producerer en lang række forskellige priser, der i princippet alle kan være den korrekte armslængdepris.333 

Armslængdeprincippet er en allokeringsnorm, som OECD medlemslandene er blevet enige om. Princippet 

er defineret i OECD’s modeloverenskomst artikel 9 stk. 1. Når associerede koncernselskaber handler med 

hinanden, forventes det at ske på markedsvilkår, som var de uafhængige i henhold til ”separate entity 

approach”.334 En sammenligning mellem ukontrollerede transaktioner og den kontrollerede transaktion er 

derfor nødvendig samt hele essensen af transfer pricing. Sådan en sammenligning kaldes undertiden for en 

”sammenlignelighedsanalyse”. I forhold til afsnit 3.4335 ses det, at man ved vurdering ud fra en kendt 

referenceværdi gør brug af de samme principper. 

I forhold til OECD Guidelines er formålet ikke at fastslå en ”korrekt” værdiansættelse af de aktiver, der 

overføres i en kontrolleret transaktion. Det er derimod en afvejning mellem skatteyderens 

driftsøkonomiske og statens økonomiske interesser, præcis lige som afvejning af statsstøtte er mellem 

regulering og frit marked, lille eller stor kompensation.336 I forhold til OECD Guidelines fremgår det, at det 

ikke altid er muligt at fastslå én korrekt armslængdepris ud fra en sammenlignelighedsanalyse. Derfor må 

det accepteres at værdiansættelsen sker ud fra et interval af acceptable priser.337 

Inden for transfer pricing gælder det, at cost-plus metoden338 opfattes som en metode, med udgangspunkt 

i afholdte omkostninger, som tillægges en avance, der relaterer sig til den kontrollerede transaktion. 

Avancetillægget er et udtryk for, hvad uafhængige parter har ved sammenlignelige transaktioner, hvis det 

bruges til effektivitetsforbedringer. 

 

4.5.1 MANGLENDE SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG 

På visse markeder, vil det ikke være muligt at foretage en sammenligning af virksomheder. Dette gælder for 

ydelser som er af så særlig karakter at en sammenligning ikke er mulig. 

                                                        
333 OECD, 2010, Guidelines pkt. 3.35 
334 OECD, 2010, Guidelines pkt. 1.6 
335 Sammen med afsnit 2.3.1.4.1 om dommen i Chronopost 
336 Pedersen, 1998, s. 174. 
337 OECD, 2010, Guidelines pkt. 4.8 
338 OECD, 2010, Guidelines pkt. 2.39 – 2.52 
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Dette ses i Chronopost-sagen, her udtalte Domstolen, at det ikke er muligt at sammenligne La Postes 

situation med den situation, som en privat koncern på et ikke-monopoliseret område befinder sig i. Det 

kræves, at de sædvanlige markedsbetingelser, som nødvendigvis er hypotetiske, bedømmes i forhold til de 

tilgængelige objektive oplysninger, der kan efterprøves.339 For at der kan foretages en sammenligning af 

virksomheder, skal virksomhederne have de samme markedskarakteristika. En virksomhed, der operere 

under fuldkommen konkurrence kan ikke sammenlignes med en monopolistisk virksomhed.  

I forhold til principperne i transfer pricing, er det vigtigt at huske på, at der skal tages hensyn til 

konkurrencen. Der behøver ikke at være et nøjagtigt sammenligningsgrundlag, f.eks. samme produkt. 

Derimod kan man tage udgangspunkt i de funktioner som virksomheden udfører og at det er disse, der bør 

være de sammen. For Chronopost må det derfor kunne gælde, at selv om virksomheden er unik i sin 

service, er den stadig sammenlignelig med andre virksomheder. Sammenligningen må være med 

virksomheder, som også erhverver sig af at transportere varer eller pakker. Så længe de funktioner eller 

driftsaktiviteter virksomhederne udfører, er identiske (f.eks. modtagelse og transport af pakker eller varer), 

er der et sammenligningsgrundlag. 

Ved Chronopost-sagen kan det udledes, at det ikke altid er muligt at fastsætte, at der er et marked for den 

pågældende opgave, hvorfor det kan være svært at opfylde den fjerde betingelse i praksis, da der i 

sidstnævnte tilfælde sammenlignes med hypotetiske markedsbetingelser. 

Kommissionen gør opmærksom på, at forrentningen af virksomheders kapital i det regulerede forhold, 

normalt ikke overstige den gennemsnitlige kapitalforrentning i den pågældende sektor340 i de senere år. 

Yderligere gælder det, at sammenligningen, i de sektorer, hvor der ikke findes andre virksomheder, der kan 

betragtes som sammenlignelige med den virksomhed, som har fået overdraget tjenesteydelsen af 

almindelig økonomisk interesse, må foretages med virksomheder i andre medlemsstater eller om 

nødvendigt i andre sektorer. 

Kommissionens synspunkt begrundes i en økonomisk forklaring, idet grundlaget for beslutningen igen kan 

findes i det reguleringsøkonomiske teorifelt. 341  Her findes teorier om, at offentligt regulerede 

virksomheder, produkter eller goder skal prissættes ud fra, hvad man finder i sammenlignelige brancher. 

Der tales i teoretisk forstand om yardstick competition.342 

                                                        
339 Forenede sager, C-83/01 p, C-93/01 p og C-94/01 p Chronopost SA m.fl. mod Kommissionen, Saml. 2003, s. I- 
13769, præmis 36-38 
340 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, af 11. januar 2012, 2012/C 8/02 betragtning 62 
341 Larsen, 2015, s. 3 
342 Bagnoli, & Borenstein, 1991, s.115-136. 



 74 

Effektiviteten af yardstick competition i forhold til andre traditionelle prissætningsmetoder f.eks. cost plus 

metoden, kan diskuteres. Hvis det er svært at finde sammenlignelige virksomheder og brancher, vil 

manglen på troværdige sammenligningsmuligheder have den konsekvens, at man hen ad vejen alligevel er 

tvunget til at nærme sig en eller anden form for cost-plus, hvor fortjenesten er sat af regulatorerne frem for 

af det objektive sammenligningsgrundlag. 343  Sker det, vil der derfor ofte være betydelige 

transaktionsomkostninger forbundet med brug af metoden.  

 

4.5.2 MULIGT SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG 

Udgangspunktet for at finde sammenlignelige virksomheder er først at definere den relevante tidsperiode 

og derefter at definere det relevante marked.344 Der skal defineres et relevant geografisk område og 

produkt marked. Ud fra definitionen sættes rammerne for de sammenlignelige virksomheder, der kan 

sammenlignes med. 

En måde at finde sammenlignelige virksomheder på, er at bruge en database med data over 

virksomhedernes produkter, geografiske placering og f.eks. EBITDA. De fundne virksomheder rangordnes 

efter størrelsen på EBITDA (fra mindst til størst) for derefter at inddeles i fire lige store grupper med hensyn 

til antal af virksomheder, derved får man fire kvartiler af virksomheder med median EBITDA som centrum. 

Man kan selvfølgelig argumentere for om, det er EBIDTA man bør bruge som overskudsmål og dermed som 

den kompensation, man bør give virksomheden. EBITDA måler overskud før renter, skatter, afskrivninger 

og amortisering, dvs. det dækningsbidrag, som virksomheden har til rådighed til at kunne betale sine 

investorer, skat, reinvesteringer og fremmedkapital. 

 

Figur 3. Den statistiske fordeling af virksomheder efter EBITDA (før skat) 

Når virksomhederne er rangordnet efter EBITDA, vil første kvartil typisk bestå af de virksomheder med lille 

EBITDA f.eks. nystartede virksomheder og dem som ikke klarer sig særlig godt. Modsat vil virksomhederne i 

fjerde kvartil typisk være virksomheder, der klarer sig betydeligt bedre end resten af markedet. Den typiske 

virksomhed må derfor ligge inde omkring medianen, det vil sige jo tættere på medianen, jo mere typisk er 

                                                        
343 Larsen, 2015, s. 3 
344 Larsen, 2015, s. 7 



 75 

virksomheden. De virksomheder der ligger i andet kvartil, klarer sig lidt dårligere end de virksomheder, der 

er i tredje kvartil.345 

 

4.5.2 HVORFOR MAN IKKE KAN TOLKE GENNEMSNIT SOM DEN GENNEMSNITLIGE VIRKSOMHED 

Empiriske undersøgelser af det typiske marked viser, at det typiske marked består af få meget store og 

mange små virksomheder.346 Dette betyder, at man ved at udregning af den gennemsnitlige indtjening på 

baggrund af disse forhold, vil få en gennemsnitsindtjeningen der er trukket i retningen af de store 

virksomheder og væk fra det naturlige midtpunkt af fordelingen af virksomheder. Med andre ord, vil 

gennemsnittet vil overvurdere hvad den typiske gennemsnitlige virksomheds reelle overskud er, se 

illustration i nedenstående figur.  

 

Figur 4. Fordeling af virksomheder efter antal og EBITDA samt median og gennemsnit 

Tages der højde for ekstremerne, ved at skære 1. og 4. Kvartil væk og først derefter tage gennemsnittet af 

EBITDA for virksomhederne i 2. og 3. Kvartil, kan gennemsnittet formodentlig bruges. 

Dog kan der være metodiske problemer ved denne fremgangsmåde, specielt, hvis der er for få 

virksomheder til stede, sådan at en statistisk sammenligning ikke giver mening. Det kan dog løses, hvis man 

breder definitionen af det relevante marked ud, dvs. udvider markedet og gør det bredere.347 
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4.6 COASE-TEOREMET 

Brugen af henholdsvis cost plus metoden, cost plus metoden og kompensation ud fra rentabiliteten af 

sammenlignelige virksomheder, vil være forbundet med udgifter. Der skal derfor foretages en vurdering af 

metoderne ud fra det betingede normative Coase-teorem, for at undersøge om det kan tænkes, at der vil 

være andre omkostninger eller problemer, end dem der undersøgt i de ovenstående afsnit.  

I henhold til det betingede normative Coase-teorem bør lovgiver udforme lovgivningen således, at den 

reducerer eller fjerner hindringerne for private aftaler, da dette skaber øget effektivitet. Teoremet 

idealiserer forhandlinger, hvor transaktionsomkostningerne er lig nul. Dette er i praksis ikke muligt, og det 

bør i stedet tilstræbes at opnå lavest mulige transaktionsomkostninger. Baggrunden for dette er, at der vil 

blive indgået flere aftaler, når transaktionsomkostningerne er lave. Årsagen er, at flere vil opleve, at deres 

individuelle nytte af aftalen opvejer de omkostninger, der er forbundet med transaktionen.348 

Den rene cost plus metode er umiddelbart en attraktiv model, rent velfærdsmæssigt, men brugen af 

metoden vil være forbundet med store P/A problemer,349 der vil her kunne opnås løsninger med risiko for 

overkompensation, da agenten altid vil snyde principalen.  

I forhold til at kompensere ud fra rentabilitet og transfer pricing, vil man ikke støde på P/A problemer, idet 

denne metode udelukkende er en teknisk løsning, men transaktionsomkostningerne vil være store. 

Transaktionsomkostningerne er store, fordi der skal afsættes folk af til at sidde og arbejde med 

løsningerne. 

Jo flere transaktionsomkostninger der kan elimineres, gennem en tydelig definition af begrebet 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed jo nærmere vil markedet komme en Pareto-

optimal tilstand.350  

Det er derfor interessant at se nærmere på virksomhedernes transaktionsomkostninger, og en tydelig 

definition af gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, vil have en påvirkning på 

virksomhederne. 
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4.7 PRINCIPAL-AGENT PROBLEMER I FORHOLD TIL DE TRE METODER 

Principal-Agent teori anvendes til at analysere forholdet mellem principalen og agenten i forhold til 

incitamenter og agentens adfærd. Udgangspunktet er, at der er en principal (staten) og flere agenter 

(virksomhederne).351 Mellem dem eksisterer der et overodnet/underordnet forhold, hvor principalen er 

den ledende. Det er på baggrund af principalen ordre, at agenten agerer. 

Det følger af Laffont & Martimort, 2002, at de typiske problemer, som kan opstå i reguleringsøkonomi og 

kontraktindgåelse er principal agent (P/A) problemer. P/A problemerne opstår, når den ene part 

virksomheden) har information, som den anden part har brug for, for at sørge for den samfundsoptimale 

løsning, dvs. asymmetrisk information mellem principal (staten) og agenten (virksomheden). 

Reguleringskontrakter vil altid ende i second best løsninger, fordi der er asymmetrisk information mellem 

principalen og agenten, som agenten vil udnytte til at snyde principalen, i forhold til at tro at agenten er 

mindre effektiv end den i virkeligheden er. Se f.eks. en situation hvor agentens MC = 10, men principalen er 

oplyst om, at MC = 15 hvilket også godtages. Når MC sættes lig P, fordi det er first best løsningen, gider det 

giver størst mulig velfærd. Problemet er, at agenten har løjet og scorer profit på 5, samtidig med at agenten 

modtager kompensation for udførelse af ydelsen.  

Reguleringskontrakter kan derfor ikke ende i first-best resultater, men kun i second-best løsninger, dvs. i en 

lavere velfærdsløsning, end hvis der er fuld information om alle forhold.352 Når kontrakten indgås vil 

virksomheden altid have incitament til at forsøge at overbevise staten om at den skal have en så høj 

kompensation eller pris for sine produkter som muligt. Principalen vil altid imødekomme kravet, fordi den 

ikke har viden nok til at gennemskue, om agenten lyver og principalen har altid et ønske om, at ydelsen 

bliver produceret. Der tales om, at P/A forholdet er kendetaget ved muligheden for 

informationsgevinster.353  

Cost plus metoden og cost plus med effektivitetsforbedringer, minder om indholdet i en statisk kontrakt.354 

Det vil sige virksomheden tilbydes en kontrakt med en pris, som den så kan tage eller lade være. I sådanne 

tilfælde vil der nødvendigvis opstå betydelige P/A problemer, hvor principalen ikke undersøger 

virksomhedens forhold nærmere f.eks. via sammenligning med andre virksomheder. Og hvis staten 

alligevel gør det, løber der transaktionsomkostninger på i tillæg til den pris og de omkostninger, som 

virksomheden skal have i kompensation for at producere. 
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4.8 TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER 

I forhold til P/A teorien vil cost-plus metoder altid ende med en second-best løsning på grund af 

informationsasymmetri og agentens muligheder for at misinformere principalen om vigtige 

virksomhedsøkonomiske forhold. Asymmetriens størrelse har indflydelse på præcis, hvor meget højere 

kompensationen bliver.355 Udfordringen kan heller ikke løses uden, at staten bruger penge på at opnå 

samme information som virksomheden.  

Ved at anvende en automatisk løsning til at fastsætte størrelsen på kompensationen, vil principalen ende i 

en situation med lave transaktionsomkostninger, men høj asymmetrisk information og deraf store 

informationsomkostninger.  

P/A problemerne med asymmetrisk information kan minimeres ved brug af principperne inden for transfer 

pricing, da principalen selv skal fastsætte niveauet for omkostningerne der vil skulle kompenseres for i 

forhold til udførelsen af den pålagte ydelse. Metoden er dog ikke fri for transaktionsomkostninger. Det at 

principalen selv skal fastsætte niveauet for kompensation, finde sammenlignelige virksomheder etc. vil 

være forbundet med høje transaktionsomkostninger. 

I tabel 4, ses en oversigt over de fordele og ulemper, der er forbundet med de tre metoder. 

Tabel 4 – oversigt over metode og mulige transaktions- og P/A omkostninger for staten 

Metode Transaktionsomkostninger P/A problemer 

Cost-plus metode Lave transaktionsomkostninger Store informationsproblemer i 
forbindelse med at bedømme 
kompensationens størrelse 

Cost-plus metode med 
effektivitetsgevinst 

Transaktionsomkostninger ved at 
monitorere 
effektivitetsforbedringer og 
vurdere gevinster til forbrugerne 

Store informationsproblemer i 
forbindelse med at bedømme 
kompensationens størrelse og 
monitorere 
effektivitetsforbedringer 

Sammenlignelig virksomhed, 
transfer pricing 

Sammenligningsgrundlaget  Ingen informationsproblemer 

 

Af ovenstående tabel ses det, at der ved den rene cost-plus metode vil være lave 

transaktionsomkostninger, især bargaining costs. Transaktionsomkostningerne under den rene cost-plus, vil 
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være forbundet med at finde frem til det korrekte niveau for kompensationen. Samtidig med at det i 

forhold til P/A, vil være vanskelig af skaffe de nødvendige informationer, i forhold til at vurdere hvornår 

kompensationen er passende. 

Under cost-plus med effektivitetsgevinster, vil der opstå transaktionsomkostninger i form af policing and 

enforcement costs, i forhold til at sikre at kompensationen bliver brugt korrekt, på 

effektivitetsforbedringer. De P/A problemer der vil opstå under denne metode, er de samme som dem 

under den rene cost-plus metode, dog med et yderligt problem i form af at monitorere 

effektivitetsforbedringer. 

At skulle vurdere en om en virksomheds er en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomheds, via en sammenligning med andre virksomheder med principperne fra transfer pricing, vil være 

forbundet med transaktionsomkostninger, især search and information costs. At finde den korrekte 

information til at kunne foretage en korrekt vurdering, vil indbefatte external costs samt opportunity costs i 

forhold til den tid det vil tage at finde informationerne. 

Det er tydeligt, at de tre metoder har sine fordele og ulemper. Det er derfor relevant at se på hvilke 

transaktionsomkostninger der er forbundet med de forskellige metoder. 

 

4.9 ØKONOMISK KONKLUSION 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes at det via de tre gennemgåede metoder er muligt 

at definere en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Der er fordele og ulemper for 

forbruger, virksomhed og stat, forbundet med hver metode. Umiddelbart synes de simple ikke-tekniske 

løsninger, som cost plus at være fordelagtige i forhold til mere tekniske løsninger, men inddrages 

transaktionsomkostninger og P/A-omkostninger i vurderingen, er forskellen mellem løsninger måske knap 

så stor.  

Hvis Coase har ret i, at transaktionsomkostninger bør minimeres for at nærme sig Pareto optimalitet, er 

cost plus den mest simpleste og bedste løsning, da cost plus med effektivitetsgevinst og transfer pricing 

metoden begge indeholder transaktionsomkostninger. Bruger staten tid og penge på at definere 

kompensationen også for cost plus, er der formodentlig ikke nogen større forskel på de tre metoder. 
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Kapitel 5 – Integrerede analyse 

 

 

5.1 INDLEDNING 

i forhold til at definere hvad der forstås ved en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed, ses det af den juridiske analyse, at Kommissionen har gjort sit for at fastslå, hvad der 

kendertegner en gennemsnitlig virksomhed. Desværre er begrebet ikke let at anvende i praksis, hvilket har 

resulteret i at størstedelen af sager er, fundet uforenelige med det fjerde Altmark-kriterium. I det 

økonomiske kapital blev den gennemsnitlig virksomhed analyseret ud fra tre muligheder, her blev 

konklusionen at alle de tre metoder ser ud til at kunne definere en gennemsnitlig virksomhed. Alle tre har 

fordele og ulemper for virksomhed, forbrugere og stat.  

Gennem den retspolitiske analyse vil et forslag til gældende ret blive frembragt i form af et økonomisk 

supplement til at fastlægge en tydeligere definition af begrebet en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed. 

Udgangspunktet vil være i retspolitikken, hvordan retstillingen på retsområdet bør være og ”dermed 

forslag til lovgiver om, hvorvidt en lov eller regel bør ændres eller hvordan en lov bør udformes”.356 

Derudover er formålet at klarlægge, hvordan politiske formål og hensyn kan opnås gennem lovgivning. På 

baggrund af beskrivelsen i afsnit 1.5.3 vil der blive opstillet et forslag til hvordan lovgivning bør være ud den 

retsdogmatiske og økonomiske analyse foretage i kapitel 3 og 4. På baggrund af resultaterne, analyseres 

det om det er muligt at finde et alternativ til hvad der forstås ved en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed, som sikrer en klarere definition, uden at det sker på bekostning af den 

samlede samfundsvelfærd. 

 

5.2 RETSSIKKERHED 

Begrebet retssikkerhed er ikke entydigt, det er oftest et udtryk for samfundsforholdets regulering ved at 

anvende gennemtvingelige og klare regler, som gør det muligt for den enkelte at kunne forudse sin retlige 

position i bestemte situationer og ved bestemte dispositioner.357 Forudsigelighed er hovedområdet for 

                                                        
356 Nielsen & Tvarnø, 2014, s. 497 
357 Evald et al, 2002, s. 98 
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retssikkerhed. Følgerne af ens handlinger skal kunne forudses og hvorledes afgørelse fra Domstolen, Retten 

og Kommissionens beslutninger vil falde ud. For at dette kan lade sig gøre, skal Kommissionen føre en fast 

og ensartet praksis. 

Forståelsen af retssikkerhed vil i afhandlingen være; som et mål, hvor der skal skabes 

gennemsigtighed/ensartethed og derfor opnå sikkerhed for alle involverede parter. Retssikkerheden i 

forhold til den gennemsnitlige virksomhed, skal gøre det muligt for medlemsstaten og virksomheden at vide 

– hvornår det er realistisk at den omhandlede kompensation bliver erklæret forenelig med det fjerde 

Altmark-kriterium.358 Sagerne skal dømmes på baggrund af saglige hensyn og sikre, at der ikke foretages 

uretfærdige behandlinger.359 I Lando, 2005, hedder det at; ”En af betydningerne ved retssikkerhed er; 

Retssystemets retfærdighed; først og fremmest at lige skal behandles lige, at der ikke må gøres forskel, 

f.eks. på folk af forskellige etnisk oprindelse, socioøkonomisk status mv.”360  Hvilket må formodes også at 

være gældende for vurderingen af det fjerde Altmark-kriterium i forhold til kompensation tildelt til 

virksomheder for udførelse af offentlige tjenesteydelser.  

 

5.2.1 RETSSIKKERHED OG EN GENNEMSNITLIG, VELDREVET OG TILSTRÆKKELIGT UDSTYRET 

VIKRSOMHED 

Ved at anvende en standardprocedure for vurderingen af det fjerde Altmark-kriterium, vil der opnås en 

gennemsigtighed og forudsigelighed i forhold til hvilke kriterier der skal være opfyldt for at kategorisere en 

virksomhed som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. I forhold til 

afhandlingen kan manglende retssikkerhed ses i forhold til: 

 Det fåtal af sager hvori det er muligt at konkludere at der er tale om en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed, i forhold til det fjerde Altmark-kriterium.361 

Tabel 1 i den juridiske analyse, viser en oversigt over retspraksis hvori Kommissionen aktivt har taget stilling 

til det fjerde Altmark-kriterium, tabellen viser med tydelighed at størstedelen af sagerne er blevet vurderet 

negativt i forhold til opfyldelse af det fjerde Altmark-kriterium, hvilket vil sige at der ikke var tale om en 

gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, dette gør det svært at udlede et sæt 

generelle kriterier som skal være opfyldt, før det er muligt at klassificere en virksomhed som værende i 

                                                        
358 Under forudsætning af at de tre første kriterier også er opfyldt, så kompensationen ikke vil være statsstøtte. 
359 Lando, Henrik, 2005, s. 109 
360 Lando, Henrik, 2005, s. 109 
361 For oversigt se tabel 1 og 2 i kapitel 3 
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overensstemmelser med det fjerde Altmark-kriterium. Det faktum at vurderingen af hvornår en virksomhed 

er en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, kan ses som en identifikation på at der 

er ikke-ubetydelige transaktionsomkostninger under de nuværende forhold, sammenholdt med analysen 

foretaget i kapitel 4.362 

På baggrund af analysen i kapitel 4, ses det at vurderingen af en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomhed kan foretages på mere end en måde. 

 

5.4 FORSLAG TIL VURDERING 

I forhold til analyserne foretaget i det juridiske og økonomiske kapitel, kan cost plus metoden uden et 

præcist sammenligningsgrundlag med kompensation som et klart defineret mark up, f.eks. et mark up 

svarende til den enhver tid gældende risikofrie rente, være en mulig gennemskuelig og let håndterlig 

løsning, i forhold til at bestemme hvornår en virksomhed er en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomhed.  

Det retspolitiske forslag vil derfor være at opstille en generel og bred metode til at vurdere det fjerde 

Altmark-kriterium. Ved at have en standardiseret tilgang til vurderingen af hvornår en virksomhed kan 

kategoriseres som værende en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed, vil der opnås 

en større ensartethed for vurderingerne, i forhold til de bagvedliggende kriterier som skal være opfyldt vil 

det blive lettere at foretage de korrekte analyser som skal foreligges, i forhold til at vurdere kriterierne i det 

fjerde Altmark-kriterium. 

Ved at indfører en fast metode til vurdering af det fjerde Altmark-kriterium, skabes der gennemsigtighed 

omkring metoden, hvor forudsigeligheden af vurderingen vil øges betragteligt. Dette vil skabe en langt 

større retssikkerhed for tildeling af kompensation.  

 

5.5 AFVEJNING 

Formålet med Altmark-kriterierne er at vurderer i hvilke situationer en given kompensation kan falde uden 

for anvendelsesområdet af statsstøttebestemmelserne. Når de fire Altmark-kriterier er kumulativt opfyldt, 

vil kompensationen ikke blive betegnes som værende statsstøtte. Ved at tildele virksomhederne 

kompensation for ikke rentable ydelser, sikres f.eks. busdrift i områder hvor det højst sandsynligt ikke er 

                                                        
362 Se især kapitel 4 afsnit 4.8. 
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lønsomt, da en kompensation ikke ville have været nødvendig hvis virksomheden selv havde været i stand 

til at generer en profit, uden at det vil være nødvendigt at kompenserer virksomheden for dens 

omkostninger.  

Som det fremgik i kapitel 3, spiller Kommissionen en afgørende rolle, da den har kvalifikationen til at 

vurdere hvorvidt en medlemsstat har bevist at den virksomhed der har modtaget kompensationen, 

opfylder det fjerde Altmark-kriterium. Men som analysen af retspraksis viser, er sagerne hvor 

Kommissionen finder, at det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt få samtidig med at er der uklarhed om 

hvilke kriterier der skal være opfyldt, før Kommissionen vurdere det fjerde Altmark-kriterium, som opfyldt.  

Fra Altmark-dommen fremgår det, ikke specifikt hvilke kriterier der skal være opfyldt før en given 

virksomhed kan kategoriseres som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Det 

fjerde Altmark-kriterium er blevet mødt med kritik, i forhold til at det er tæt på umuligt i praksis at opfylde 

på baggrund af manglen på sammenlignelige virksomheder, som kan bruges til benchmark.363  

I forhold til den juridiske analyse, ses det at i forhold til at vurdere det fjerde Altmark-kriterium ligger 

udfordringen i forhold til at bestemme hvornår en virksomhed er gennemsnitlig og veldrevet. Fra afsnit 

3.5.3, ses det at en virksomhed er tilstrækkeligt udstyret når den er i besiddelse af den nødvendige 

kapacitet til at kunne udfører den pågældende tjenesteydelse til et tilfredsstillende resultat. 

Ved at anvende en bestemt og fast metode, hvorfra en vurdering af hvorvidt det fjerde Altmark-kriterium 

er opfyldt, vil være en hjælp til at skabe en større gennemsigtighed i forhold til hvilke kriterier der vil skulle 

være opfyldt for at kunne klassificere en virksomhed, som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomhed. En fast metode vil betyde, at medlemsstaterne vil have lettere ved at foretage en 

vurdering af en given virksomhed, inden den påtænkte kompensation tildeles til den påtænkte virksomhed. 

Fra den økonomiske analyse, ses det at der findes økonomiske metoder, hvorfra det er muligt at vurderer 

om en virksomhed kan klassificeres som værende en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomhed. Men metoderne vil være forbundet med transaktionsomkostninger og P/A problemer.364 

Det bedste forslag må derfor være det, som sætter Kommissionen i den bedst mulige position i forhold til 

at vurdere hvorvidt det fjerde Altmark-kriterium er opfyldt. Samtidig med at metoden sikre den største 

gennemsigtighed, og sætter medlemsstaterne i en situation hvor de selv er i stand til at vurdere hvorvidt 

den pågældende virksomhed, vil blive klassificeret som værende en gennemsnitlig, veldrevet og 

tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Uden at dette vil påfører medlemsstaterne alt for høje 

                                                        
363 Opinion by the State Aid Group of EAGCP, Service og general economic interest, 29 juni 2006, s. 7 
364 Se tabel 4 
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transaktionsomkostninger i forbindelse med at skaffe de nødvendige informationer om pågældende 

virksomhed, der ville skulle bruges for at foretage den nødvendige vurdering. 

Fra Kommissionens meddelelse af 2011 i Altmark-pakken ses det at den anbefaler at en vurdering i forhold 

til det fjerde Altmark-kriterium foretages med baggrund i en benchmark analyse. Men som analyserne i 

afsnit 3.4 og 3.5 viser, er det kun i et fåtal af de sager Kommissionen har taget stilling til at det nødvendige 

benchmark er blevet foretaget. Kommissionen har gjort opmærksom på, at havde medlemsstaterne 

foretaget en benchmark analyse, ville konklusionen med sandsynlighed have været, at kompensationen var 

forenelig med det fjerde Altmark-kriterium.  
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Kapitel 6 – Samlet Konklusion 

 

 
Formålet med afhandlingen har været at undersøge, hvordan en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret virksomhed kan defineres, i henhold til det fjerde Altmark-kriteriums andet alternativ. 

Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i retspraksis fra Kommissionen, Retten og EU-Domstolen, 

med henblik på at vurdere hvilke kriterier der i retspraksis lægges vægt på, for at kunne foretage den 

korrekte vurdering af det fjerde Altmark-kriterium. 

Når medlemsstater vil gøre brug af den anden metode i fjerde Altmark-kriterium, omhandlende en analyse 

af de omkostninger en gennemsnitlige, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomheds ville have ved 

udførelse af den pågældende tjenesteydelse, er situation ikke helt så ligefrem. Kommissionen har med 

Altmark-pakken forsøgt at præcisere relevante kriterier, som den anser som værende af relevans for at 

kunne klassificere en virksomhed som en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed. Til 

trods for Kommissionens indsats, ses det af den juridiske analyse at det ikke er blevet lettere at vurdere 

hvilke kriterier der skal være opfyldt i forhold til at en virksomhed er i overensstemmelse med det fjerde 

Altmark-kriterium. Som en konsekvens af dette, har der været en vis grad af juridisk usikkerhed i forhold til 

medlemsstaternes egen vurdering af hvornår en virksomhed som er plejet pålagt en tjenesteydelse, kan 

siges at være en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkelig udstyret virksomhed. 

Kommissionens tilgang til anvendelsen af det fjerde Altmark-kriterium har i størstedelen af sagerne været 

stringent, mens Rettens tilgang har været mere fleksibel hvilket især ses i forhold til BUPA. I forhold til 

Kommissionens nuværende praksis, er hovedproblemet for medlemsstaterne at ved fravær af 

Kommissionsbeslutninger som erklærer kompensationen for forenelig, at der ikke eksistere en juridisk 

sikkerhed. 

EU-Domstolen og Rettens domme har ikke gjort retstilstanden klarer efter Altmark-dommen. Der er ikke 

nogen tydelig standard, samtidig med at tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som er af 

kompleks karakter, synes at tillade en mere fleksibel tilgang til Altmark-kriterierne, især det fjerde Altmark-

kriterium. 
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DOKUMENTER FRA RÅDET OG KOMMISSIONEN 

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske økonomiske og sociale 

udvalg og Regionsudvalget. – Modernisering af EU’s statsstøttepolitik. COM (2012) 209 final, 08.05.2012 

Kommissionens beslutning (EF) nr. 842/2005 af 28. november 2005 om anvendelsen af bestemmelsernes i 

EF-traktatens artikel 86 stk. 2 (nu artikel 106 stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), 

på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået 

overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EUT L 312 af 29.11.2005, s. 67.  

Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste af 29. 

november 2005 EUT L C 297 s. 4. 

Kommissionens direktiv 2005/81/EF af 28. november 2005 om ændring af direktiv 80/723/EØF om 

gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige 

virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, nu kodificeret i 

Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden økonomiske 

forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle 

gennemskuelighed i bestemte virksomheder, EUT L 318 af 17.11.2006, s. 17. 

Meddelelse fra kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på 

kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 2012/C 8/02 af 11.01.2012 

Kommissionens afgørelse, om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106 stk. 2, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse 

virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, K(2011) 

9380 af 20.12.2011 (2012/21/EU) 

Meddelelse fra Kommissionen, Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af 

kompensation for offentlig tjeneste, 2011, 2012/C 8/03 af 11.01.2012 

Kommissionens Forordning nr. 360/2012 af 25.04.2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis støtte ydet til virksomheder, der udfører 

tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 
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