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Abstract 

The thesis starts out by analyzing, to what extent state aid is the most efficient way to internalize 

externalities. It is concluded that intervention from the state can be justified, through the 

existence of market failure. Because of high transaction costs and difficulties establishing 

property rights, the market is not able to regulate itself. The efficiency of state aid is compared to 

a pigouvian taxation and to tradable quotas. State aid does not directly internalize externalities, 

however it is shown that state aid will result in a lower demand on the polluting production, and 

therefore has the same effect. State aid is perceived to be the most efficient way, to provide 

incentives for companies to generate positive externalities or reduce negative externalities. 

However, when it comes to internalizing externalities, both quotas and taxes do this in a more 

explicit way. When the member state chooses among the two, it should choose the one which 

results in the lowest deadweight loss.  

The thesis continues by analyzing how the EU balances the two mail goals of the union, namely 

the goal of free competition on the internal marked, and the goal of environmental protection in 

the state aid legislation. The state aid regulation is based upon the general prohibition on state aid 

in article 107 (1). The analysis targets on the criteria of the proportionality of the aid, laid down 

in the Commissions guidelines on state aid for environmental protection and energy, in order for 

et to fall under the exception in article 107 (3)(c) TFEU. It is perceived to be in the 

proportionality criteria that the balancing of the two goals, in question takes place. The analysis 

concludes that the state aid must be proportionate, when it comes to the negative effects on the 

internal market, weighed against the positive effects on the environment. When analyzing state 

aid cases, it is seen that there is a tendency, towards a higher priority on the positive 

environmental effects than on the proportionality test.  

The final chapter considers the uniformity between the economics efficiency criteria and the 

state aid legislation. It is concluded that in general terms, the two complement each other well. 

The criteria on state aid being granted for projects which generate positive externalities or reduce 

negative externalities, is applied by the criteria in the Commission guidelines, through the 

requirement that there exists a market failure, for state aid to be justified. The economic theory 

complies with the criteria in the European legislation on proportionality, as it considers 

proportional state aid the most efficient.            
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Kapitel 1: Introduktion og metode 

1.1 Indledning  

EU har siden sin grundlæggelse som det europæiske kul- og stålfællesskab i 1952, vægtet det 

indre marked og den frie konkurrence meget højt, hvorfor statsstøtte også har været anset som 

uforeneligt med det indre marked lige siden. 

EU har dog udviklet sig til også at varetage blødere værdier, såsom bæredygtighed. 

Bæredygtighed er en voksende politisk, økonomisk og juridisk udfordring som varetages i EU. 

De globale klimaforandringer kan ses som en utilsigtet konsekvens af den øgede levestandard og 

vores samfunds øgede produktion. En virksomhed i det moderne samfund betragtes i stigende 

grad som medansvarlig for de globale klimaforandringer og pålægges derfor også i stigende grad 

ansvar for at bidrage til løsningen af problematikken.  

EU vægter miljøhensynet højt og har ambitiøse målsætninger på området som er udformet i 2020 

målene for bæredygtighed, disse omfatter et mål om at drivhusgasemissionerne skal være 20 

% (eller hele 30 %, hvis betingelserne er opfyldt) lavere end i 1990, et mål om at 20 % af 

energien skal stamme fra vedvarende energikilder og en 20 % stigning i energieffektiviteten.1 

Vægtningen af dels hensynet til det indre marked og dels hensynet til miljøet, er ikke en 

indviklet balancegang, men et spændende eksempel på en af de udfordringer som EU står 

overfor når unionens rækkevidde udvides og skal favne mere end blot handelsvilkår for 

medlemsstaterne.    

Det står klart at medlemsstaterne må give deres virksomheder incitamenter for at sikre at disse 

bidrager til opfyldelse af målene, i den forbindelse har regeringerne flere forskellige muligheder 

for at påvirke virksomhederne, deriblandt statsstøtte men også miljøafgifter og miljøkvoter. 

Afhandlingen undersøger hvordan EU håndterer de to forskelligartede mål indenfor unionen og 

hvordan den markedsfejl, som negative eksternaliteter skaber, rettes på den mest efficiente måde. 

Tilmed undersøger afhandlingen, om der er et samspil mellem, det der anses som den økonomisk 

efficiente statsstøtte, og retspraksis, da det er spændende at undersøge om de to komplimenterer 

hinanden. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_da.htm 
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1.2 Problemfelt 

Medlemsstaterne kan motivere virksomhederne i landene, til at medvirke til opfyldelse af de 

miljømål som er fastsat i EU, ved at indføre miljøkvoter og miljøkvoter eller ved at yde 

statsstøtte. Formålet med alle disse forskellige metoder er at opnå den størst mulige opfyldelse af 

de fastsatte miljømål.  

Eftersom formålet med statslig indgriben, er at rette op på den markedsfejl som negative 

eksternaliteter skaber, vil afhandlingen undersøge om statsstøtte er den mest efficiente måde, at 

internalisere eksternaliteterne, og dermed rette op på markedsfejlen.  

EU vægter hensynet til det indre marked og den fri konkurrence højt og arbejder for at 

konkurrencen på markedet ikke skal være fordrejet. Beskyttelse af den fri konkurrence er årsagen 

til at der findes et forbud mod statsstøtte i TEUF, da statsstøtte som udgangspunkt altid vil 

forvrænge konkurrencen. Forbuddet er dog ikke uden undtagelser, og denne afhandling vil 

undersøge hvorledes vægtningen mellem konkurrence- og miljøhensyn giver sig til udtryk, både 

i reguleringen og i retspraksis.    

Dette leder frem til følgende problemformulering:  

1.3 Problemformulering 

I hvilken grad er statsstøtte til bæredygtighed, den mest efficiente måde at opnå en 

internalisering af de negative miljøforringende eksternaliteter, som er forbundet med 

produktionen i medlemsstaterne?  

Hvordan vægtes hensynet til den fri konkurrence, mod miljøbeskyttelseshensynet i EU-retten, 

ved vurderingen af en statsstøtteforanstaltning til miljøbeskyttelses forenelighed med det indre 

marked? 
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1.4 Afgrænsning  

Afhandlingen begrænser sig til at beskæftige sig med EU. I den økonomiske del af afhandlingen 

tales der gentagne gange om at forurening ikke kun påvirker en medlemsstat, men alle 

medlemsstater, her er der en erkendelse af at forurening heller ikke alene påvirker EU, men 

globalt. Der ses bort fra politiske beslutninger, som kan betyde, at det er mere lukrativt for 

regeringerne i medlemsstaterne, at yde statsstøtte frem for, at indføre afgifter og kvoter. 

Afhandlingen beskæftiger sig ikke med en egentlig analyse af hvad der anses som statsstøtte, den 

vurderer alene, hvordan hensynet til miljø og hensynet til konkurrence vægtes imod hinanden. 

Dermed har det ikke relevans, at betragte hvornår der er tale om statsstøtte og hvornår der ikke 

er. I forlængelse heraf, beskæftiger afhandlingen sig heller ikke med de anmeldelsesprocedurer 

der er for statsstøtten i TEUF artikel 108. Anmeldelsesprocedurer har relevans for 

undersøgelsesgenstanden, i form af et bidrag til konkurrencehensynet, grundet omfanget af 

afhandlingen, er dette dog nedprioriteret. Ligeledes er gruppefritagelsesforordningen heller ikke 

medtagen, denne omhandler visse kategorier af støttes fritagelse fra anmeldelsespligten. Diverse 

definitioner er heller ikke medtaget, såsom definitioner af ”miljøvenlighed”, ”miljøbeskyttelse”, 

og bæredygtighed, som er nogle lidt diffuse begreber. Nærmere afgrænsninger foretages i de 

enkelte kapitler. 

1.5 Økonomisk Teori og Metode 

Den neoklassiske økonomi, som i høj grad dominerer mikroøkonomien, anerkender, at der findes 

markedsfejl forårsaget af eksternaliteter, hvilket er det økonomiske kapitels 

undersøgelsesgenstand. Teorien søger, at forklare hvordan markedet fungerer, eller ikke fungerer 

når der markedsfejl, ved at finde frem ligevægtstilstandene og derved finde markedsprisen.2 Den 

neoklassiske teori er som udgangspunkt ikke fortaler for, statslig indgriben på markedet, men at 

det derimod skal regulere sig selv.  

I den neoklassiske forklaringsstruktur, bestemmes prisen af udbuddet og efterspørgslen på varen. 

Aktørerne på markedet formodes at basere beslutninger på rationelle og nyttemaksimerende 

grundlag. Dette betyder her, at medlemsstaten formodes, at vælge den internalisering af 

eksternaliteter, som giver den største samfundsøkonomiske nytte. Udbuddet og efterspørgsels 

                                                 
2 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi Bind 2, Virksomhedsteori og industri økonomi, Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag 1997, side 68 
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kurverne antages at ændres, når udefra kommende faktorer, som afgifter, kvoter og subsider 

influerer på markedsprisen. Falder efterspørgslen eksempelvis, betyder dette at prisen falder.3    

Explanandum og dermed det dominerende analyseniveau, som afhandlingen beskæftiger sig 

med, er markedet som helhed, og ikke den enkelte virksomhed. Økonomisk metode bygger på 

videnskabsteori, der anvender den metateoretiske tilgang. Denne tilgang beskæftiger sig med 

refleksioner samt analyser for, at finde frem til videnskaben på et overordnet niveau.  

Den neoklassiske teori udtaler sig hovedsageligt, om virksomhedernes samlede adfærd, hvilket 

ligeledes er tilfældet her, da teorien fortæller hvordan udbuds- og efterspørgselskurverne ændres, 

når der eksempelvis indføres statsstøtte.4 Afhandlingen betragter hvorledes markedet påvirkes, af 

eksternaliteterne og dernæst hvordan det påvirkes af internaliseringen af dem. I hovedsagen 

benyttes udbud- efterspørgselskurverne til, at forudsige hvordan markedet vil reagere på statslig 

indgriben, i form af subsidier, kvoter og afgifter. Udbud- efterspørgselskurver, er i reglen lineære 

funktioner. I afhandlingen benyttes dog, eksponentielt voksende funktioner til, at beskrive de 

sociale omkostninger forbundet med varen. Der benyttes en eksponentielt voksende funktion, da 

det antages, at den marginale skade forbundet med forurening er eksponentielt stigende.      

Den deduktive metode benyttes i afhandlingen, dette vil sige at der tages udgangspunkt i en teori, 

og denne benyttes til at forklare den specifikke situation. Ydermere benyttes primært kvalitative 

data, hvilket vil sige artikler, tekster mm. Herudover benyttes enkelte kvantitative data, af 

sekundær natur, som statistik over statsstøtte ydet til miljøbeskyttelse.  

1.6 Juridisk Teori og Metode  

Afhandlingen tager sit juridiske udgangspunkt i EU-retten, da statsstøtte reguleringen findes her. 

EU regulering er delt op i primær og sekundær lovgivning, hvor traktaterne udgør den primære 

lovgivning, og direktiver, forordninger og afgørelser udgør sekundær lovgivning.5  

EU bygger på retsstatsprincippet, som betyder, at ethvert tiltag fra EU er baseret på traktater, der 

er blevet godkendt frivilligt og på demokratisk vis, i alle medlemslandene. Hvis et politikområde 

                                                 
3 Frank, Robert H, Microeconomics and Behavior, seventh edition 2008 

 
4 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi Bind 2, Virksomhedsteori og industri økonomi, Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag 1997, side 68 
5 http://europa.eu/eu-law/index_da.htm 
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for eksempel ikke indgår i en traktat, kan Kommissionen ikke fremlægge forslag om lovgivning 

på dette område. EU’s primær lovgivning findes i Lissabontraktaten, som danner ramme om EU, 

og trådte i kraft 1. december 2009, efter underskrivelsen af medlemsstaterne i december 2007. 

Lissabontraktaten er delt op i de to traktater: Traktaten om den Europæiske Union (TEU) og 

Traktaten om den Europæiske unions funktionsmåde (TEUF). Traktaten er en bindende aftale 

mellem EU's medlemslande.  

I TEUF artikel 288 findes en ikke-udtømmende opremsning af den sekundærregulering der 

findes i EU, nemlig forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser. Rangordenen 

indenfor EU-retten er som føler: Primærretten, bindende sekundærregulering, retspraksis, soft 

law.6 Rangordenen betyder, at regler er ugyldige, såfremt de strider imod andre regler af højere 

rang, dette kaldes også lex superior princippet.7   

I afhandlingen benyttes primærretten til, at udlede gældende ret på statsstøtte området, mens 

forordninger og retningslinjer anvendes til, at fastlægge Kommissionens fremgangsmåde ved 

godkendelse af statsstøtteforanstaltninger. Samtidig benyttes også retspraksis og afgørelser, for at 

analysere hvordan både primær- og sekundær regulering, fortolkes af EU-domstolen og 

Kommissionen. 

Til besvarelse af den juridiske del af problemstillingen anvendes den retsdogmatiske metode. 

Den retsdogmatiske metode er den eneste juridiske metode, dette skyldes at domstolene skal 

komme frem til ensartede resultater. Ved retsdogmatisk metode forstås at relevante retskilder 

identificeres og beskrives, hvorefter de fortolkes med henblik på at løse den juridiske 

problemstilling. Således vil traktaterne, forordninger, retningslinjer, domme med videre tolkes 

med det formål, at besvare den juridiske problemstilling. Den retsdogmatiske metode har til 

formål, at udlede gældende ret indenfor et specifikt retsområde, på baggrund af forskellige 

retskilder. Ved at anvende den retsdogmatiske analyse og de EU-retlige retskilde, finder den 

juridiske analyse frem til, hvad der er de lege lata (gældende ret).     

                                                 
6 Nielsen, Ruth, Tvarnø, Christinna D, Retskilder & Retsteorier, 3. Reviderede udgave, Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, side 108 
7 Nielsen, Ruth, Tvarnø, Christinna D, Retskilder & Retsteorier, 3. Reviderede udgave, Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, side 225 
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Da undersøgelsesgenstanden er et spørgsmål, som vedrører den gældende retstilstand, behandles 

den juridiske analyse ud fra den retspositivistiske teori. Denne betragter retsvidenskaben ud fra 

hvad retten er, og ikke hvad den bør være.8 Positivismen stræber efter at finde frem til sikker 

viden, og beskæftiger sig dermed med at udlede gældende ret. Således vurderer retspositivismen, 

heller ikke retten, ud fra moral, religion eller lignende. En norm har gyldighed, såfremt dens 

tilblivelse er i overensstemmelse med en anden norm, dette betyder i denne sammenhæng, at de 

benyttede retningslinjer har gyldighed i kraft af, at traktaten bemyndiger deres udstedelse.  

Alf Ross bygger videre på retspositivismens elementer, med sin betragtning om, at et 

retsvidenskabeligt udsagn er sandt, hvis der er andre fænomener, som stemmer overens med det 

juridiske udsagn, dette hedder med andre ord, at retten er prognosticer-bar.9 Eksempelvis 

benyttes afgørelser og domme i afhandlingen, til at prognosticere hvilket resultat domstolen vil 

komme frem til, ved en lignende, fremtidig tvist. Alf Ross anser udelukkende retten som 

forpligtende, fordi dommeren betragter den som forpligtende, og regler er således fortrinsvis 

normer for, dommerens ageren.  

1.7 Integreret Teori og Metode 

Den integrerede analyse benytter sig af den retspositivistiske teori, ligesom den juridiske analyse, 

med henblik på at undersøge om gældende ret lever op til de kriterier, som den økonomiske 

analyse opstiller. Dette gøres for at bedømme, om der er samspil mellem den økonomisk 

efficiente statsstøtte, og lovgivningen på statsstøtte området.  

Ved bedømmelsen af det juridiske proportionalitetsprincip, benyttes den retsøkonomiske teori, til 

at beskrive hvilke konsekvenser en manglende opfyldelse af princippet vil have. Yderligere 

benyttes retsøkonomien til, at undersøge om proportionalitetsprincippet lever op til kravet om at 

statslige tiltag skal være økonomisk efficiente. 

                                                 
8 Nielsen, Ruth, Tvarnø, Christinna D, Retskilder & Retsteorier, 3. Reviderede udgave, Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, side 355 
9 Nielsen, Ruth, Tvarnø, Christinna D, Retskilder & Retsteorier, 3. Reviderede udgave, Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, side 379 
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Retsøkonomien har netop til formål, at forklare lovgivningen, ved at benytte begreber (som 

efficiens) fra samfundsøkonomien, forudsige lovgivningens virkninger på økonomien, og at 

vurdere lovgivningens hensyntagen til generelle mål om efficient allokering af ressourcer.10   

1.8 Afhandlingens Struktur 

Afhandlingen er bygget op således, at der først foretages en økonomisk analyse af statsstøttes 

efficiens, herefter den juridiske analyse af vægtningen mellem konkurrence- og miljøhensyn, 

slutteligt vurderes samspillet mellem reguleringen af statsstøtte og den økonomiske efficiens 

heraf, i den integrerede analyse. Den er opbygget på denne måde, for først at vise, at statsstøtte 

kan være nødvendigt for at rette op på en markedsfejl, da det ellers kan være vanskeligt at se, 

hvorfor traktaten overhoved skal lovliggøre statslig indgriben af denne art. Yderligere skal den 

økonomiske analyse vise, at markedsfejlen kan rettes op ved brug af miljøafgifter, miljøkvoter 

og statsstøtte. Hernæst er det formålet, at vurdere hvordan konkurrencehensynet, som er 

essentielt at varetage, for at undgå yderligere markedsfejl, vægtes overfor 

miljøbeskyttelseshensynet. Den integrerede analyse sammenholder til sidst de to analyser, for at 

vurdere om den økonomisk efficiente statsstøtte er forenelig med det indre marked, samt om 

statsstøttereguleringer er efficient.     

  

                                                 
10 Eide, Erling og Stavang, Endre, Retsøkonomi, Cappelen Akademisk Forlag Oslo 2008, side 24  
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Kapitel 2: Økonomisk analyse  

2.1 Indledning 

Statsstøtte til virksomheder udgjorde i 2014 samlet set 0.72 procent af EU’s samlede BNP, i tal 

betyder det 101,2 milliarder. Dog ser dette tal meget anderledes ud når statsstøtte til miljøformål 

fraregnes, gør man dette udgør statsstøtte 0,41 procent af de 28 medlemsstaters samlede BNP 

eller 58 milliarder. Dermed udgør statsstøtte til miljøformål 42,7 procent af EU’s samlede 

statsstøtte. 11 Disse tal illustrerer at statsstøtte til miljøfremmende formål, udgør en signifikant del 

af unionens samlede støtte, hvilket kan betyde flere ting. Som det illustreres i det juridiske 

kapitel af afhandlingen, anerkender EU statsstøtte til miljøtiltag som en nødvendig del af arbejdet 

mod et mere bæredygtigt EU, som det dog også er illustreres, er det vanskeligt at forestille sig en 

støtte som ikke fordrejer, eller truer med at fordreje konkurrencen på det indre marked. Når en 

regering ønsker at implementere en bestemt politik, kan den enten regulere det i lovgivningen, 

eller den kan styre virksomhederne og forbrugerne, med enten økonomiske incitamenter eller 

økonomiske sanktioner. Statsstøtte udgør et økonomisk incitament, til at følge en bestemt politik. 

Det økonomiske kapitel, vil betragte om statsstøtte i tilstrækkelig grad sikrer en internalisering af 

eksternaliteterne, og ligeledes betragte, om de alternativer der findes til statsstøtte, sikrer dette på 

en mere efficient måde. kapitlet vil tilmed diskutere, hvilke positive og negative virkninger, 

statsstøtte, miljøafgifter og miljøkvoter har dels på miljøet og dels på markedet. 

Det primære formål med det økonomiske kapitel er at klarlægge hvilken form for statslig 

indgriben der er den mest efficiente måde at sikre et højere niveau af miljøbeskyttelse. Dette 

gøres ved, at undersøge hvordan de forskellige former for statslig indgriben, påvirker 

markedsprisen. Yderligere diskuteres hvordan medlemsstaten minimerer dødvægtstabet, og 

hvordan den vælger mellem statsstøtte, kvoter og afgifter ud fra dette kriterie.    

2.2.1 Eksternaliteter  

Eksternaliteter er en udgift eller en gevinst, som personer der ikke indgår i en pågældende 

transaktion påføres. En eksternalitet er en sideeffekt, som påvirker andre end forbrugeren, af den 

pågældende vare eller producenten. Et eksempel på dette kan være, at en virksomhed forurener 

en sø (virksomhed A) med sit spildevand, som følge heraf udryddes en stor del af fiske 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html 
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bestanddelen i søen, hvilken har negative konsekvenser for fiskerivirksomheden (virksomhed B). 

Virksomhed A vil ikke have tilstrækkeligt incitament til at sikre rensning af søen, da det ikke er 

ham, der bærer den fulde effekt af forureningen, men derimod også andre virksomheder såsom 

virksomhed B. Dette eksempel illustrerer en negativ eksternalitet, der findes dog også positive 

eksternaliteter. Et eksempel på dette kunne være plantningen af træer i regnskoven. Dette vil 

skabe positive miljømæssige eksternaliteter, da træerne renser luften til gavn for andre.12  

Forurenings eksternaliteter opstår, da der er høje transaktionsomkostninger forbundet med at 

klarlægge, hvem der bærer ansvaret for udbedringer af miljøforringelserne. 

Transaktionsomkostningerne indebærer de omkostninger, der er forbundet med at parterne 

forhandler om, hvem der skal udbedre miljøforringelserne, de omkostninger der er forbundet 

med forureningsundersøgelser med mere.13  

Dette kapitel fokuserer på de negative miljømæssige eksternaliteter, der er ved virksomheders 

produktion, som udgør de negative effekter en given produktion har på det øvrige samfund. 

Tilmed er det formålet at undersøge, hvorledes disse eksternaliteter inkluderes i 

produktionsomkostningerne. Når en virksomhed forurener, afspejler prisen på varen ikke altid 

den negative eksternalitet, der er forbundet med produktionen, hvorfor der ikke er en pris på 

forureningen. Ved at inkludere forureningsomkostningerne i produktionsomkostningerne, bliver 

der sat en pris på at forurene miljøet.14  

2.2.2 Markedsfejl 

Under fuldkommen konkurrence bestemmes prisen på varen i skæringspunktet mellem 

udbudskurven og efterspørgselskurven. De usynlige markedskræfter sørger for at prisen 

fastsættes til ligevægtsprisen hvor udbud og efterspørgsel rammer hinanden. Dette kendetegnes 

som det økonomisk efficiente marked. I realiteten ser de færreste markeder dog sådan ud. På de 

fleste markeder er der en markedsfejl, som bevirker at prisen ikke er ligevægtsprisen. En 

markedsfejl betyder, at der ikke er fuldkommen konkurrence, hvilket medfører, at markedet ikke 

er så efficient, som det kan være. Dette betyder i udbuds- efterspørgselssammenhæng betyder, at 

den udbudte kvantitet af en vare ikke svarer til den efterspørgsel, der er på varen. Dette kan være 

                                                 
12 Jespersen, Jesper Miljø Økonomi 1998, side 36-38 
13 Zerbe Jr, Richard O, McCurdy, Howard E, The Failure of Market Failure, Journal of Policy, Analysis & 

Management, 1999 
14 Jespersen, Jesper Miljø Økonomi 1998, side 36-38 
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tilfældet, når varen ikke er prissat korrekt, eller ressourcerne til en større produktion ikke er 

tilstedeværende.  

Eksternaliteter forårsager markedsfejl, hvilket vil sige, at markedet ikke fungerer optimalt. Når 

der er eksternaliteter forbundet med produktionen, såsom de negative eksternaliteter som 

forurening medfører, har det negative konsekvenser for mange andre end den virksomhed, der er 

ansvarlig for forureningen. Disse konsekvenser for andre, medtages dog ikke i forurenerens 

kalkule af, hvorvidt han skal foretage forureningen, hvorfor markedsprisen reelt er for lav. Dette 

forekommer, fordi forureneren ikke pålægges de sociale omkostning forureningen udgør for 

samfundet, og eksternaliteterne ikke er internaliserede. Såfremt eksternaliteterne var fuldstændigt 

internaliserede, ville der dermed ikke opstå en markedsfejl.15     

I det tilfælde som danner ramme for afhandlingen, hvor negative eksternaliteter i form af 

forurening udledes som følge af en virksomheds produktion, er der en markedsfejl da 

eksternaliteterne ikke er en del af produktionsomkostningerne. Markedsfejl kan muligvis 

retfærdiggøre statslig indgriben på det ellers fri marked, for at rette op på markedsfejler.  

Afhandlingen vil klarlægge, hvilke muligheder der for statslig indgriben, samt hvilken af disse 

der er den mest efficiente måde at internalisere de negative miljøforringende eksternaliteter.  

2.3 Coase Teoremet  

Spørgsmålet er nu, hvorledes de negative eksternaliteter kan internaliseres i det økonomiske 

system, således at der kan rettes op på den markedsfejl som eksternaliteterne skaber. Dette 

spørgsmål besvares af R.H. Coase i The Problem of Social Costs.16 Coase argumenterer, at hvis 

der ikke fandtes nogle transaktionsomkostninger, ville aktørerne på markedet forhandle sig frem 

til den mest efficiente allokering af ressourcerne i samfundet. Dermed ville det ikke være 

nødvendigt at lovgive omkring, hvem der bærer ansvaret ved forurening. Coase teoremet 

omhandler basalt set økonomisk efficiens med tilstedeværelsen af eksternaliteter i økonomiske 

transaktioner. Coase argumenterer for, at hvis der er lave transaktionsomkostninger og 

veldefinerede ejendomsrettigheder, vil parterne forhandle og nå frem til den efficiente løsning. 

                                                 
15 Zerbe Jr, Richard O, McCurdy, Howard E, The Failure of Market Failure, Journal of Policy, Analysis & 

Management, 1999 
16 Coase, H.H., The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol. 3, 1960 
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Som allerede statueret udgør forurening en negativ ekstern effekt. Husholdninger og 

virksomheder, som ikke er de forurenende må bære byrden fra forureningen, og en lang række af 

disse byrder er ikke prissat. Det er essentielt, at fastsætte ejerrettighederne, eller med andre ord 

har forureneren ret til at forurene, eller har samfundet ret til ren jord/luft/vand? Ifølge Coase er 

der fra et samfundsmæssigt perspektiv, ikke være stor forskel på, om det er forureneren der skal 

betale kompensation til samfundet (eventuelt i form af rensning efter sig) eller om det er dem, 

som generes af forureningen (eksempelvis fiskeren fra ovenstående eksempel), der skal betale 

forureneren for ikke at forurene eller oprydningen efter forureningen.  

En forudsætning for Coase teoremet er, at der ikke er nogle transaktionsomkostninger, hvilket 

betyder, at der ikke er nogle omkostninger forbundet med parternes indbyrdes forhandlinger. Det 

betyder også, at alle informationer er til rådighed for begge parter. Dette er dog oftest ikke 

tilfældet i virkeligheden. Problematikken er, at der meget sjældent er veldefinerede 

ejerrettigheder indenfor miljøretten. Det vil ofte være vanskeligt at afgøre hvem der præcis har 

forårsaget forureningen. I den industrialiserede verden findes der mange kilder til forureningen 

og der vil være endnu flere som har gener af forureningen. Ved internalisering gøres udgifterne 

forbundet med de negative eksternaliteter til private omkostninger.17 Ligeledes er det 

meningsløst for den individuelle forbruger at købe sig adgang til et forureningsfrit miljø, da det 

umuligt kan forhindres, at andre nyder godt af det rene miljø. Miljøet er således et fællesgode, 

hvilket er kendetegnet ved at eksklusive ejendomsrettigheder/brugsrettigheder ikke findes på lige 

fod med en bil (her kan ejeren forhindre andre i at benytte den). Det betyder dermed også, at 

selvom eksklusive ejendomsrettigheder tildeles den ene part, vil det være umuligt at håndhæve 

disse.18    

2.4 Fælledens tragedie 

Fælledens tragedie er en direkte forlængelse af ovenstående situation, hvor det det ikke er muligt 

at etablere ejendomsrettigheder til et gode. Når der er et offentligt gode, som det ikke er muligt at 

etablere ejendomsrettigheder til og det ikke er muligt at udelukke forbrugernes brug af godet, er 

der risiko for at forbrugerne hver især overforbruger godet, dette kendetegner fælledens tragedie. 

Miljøet er et klassisk eksempel på fælledens tragedie, da alle frit kan benytte miljøet, og alle 

                                                 
17 Jespersen, Jesper Miljø Økonomi 1998, side 38 
18 Jespersen, Jesper Miljø Økonomi 1998, side 41 
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dermed kan forurene det. Miljøet vil blive brugt for meget, da alle individer tænker på deres egen 

nytte og egen øgede velfærd ved at forurene det. Ifølge Garrett Hardin i the tragedy of the 

commons fra 1968,19 er fælledens frihed det der bringer alt I forfald. Med dette menes, at når 

individet har frit valg, vil det optimere egen nytte uden megen tanke på andres nytte eller 

konsekvenserne for fremtiden. Individet vil således ved at agere rationelt og selvstændigt skade 

miljøet. Samfundet som helhed tager skade af individets manglende omtanke, hvorfor individet 

også selv rammes af konsekvenserne, hvilket gør fælledens tragedie noget paradoksal.  

Garrett Hardins artikel fokuser på overbefolkningen, han bebrejder velfærdsstaten problemet, da 

den har påtaget sig ansvaret for børn i samfundet. Han argumenterer videre, at samfundet ikke 

kan lade individets egen samvittighed være retningslinjen som følges. Derimod er det nødvendigt 

at regulere fællesgoder. Følges denne teori, anses miljøet som et fælles gode, og det skal dermed 

ikke være op til individer eller virksomheder selv at afgøre hvor meget de må forurene, da denne 

frihed vil føre til en overudnyttelse af miljøet, derfor er det ifølge Garrett Hardin nødvendigt med 

regulering på området til samfundets bedste. Fælledens tragedie illustrerer, at der i 

medlemsstaterne er behov for statslig indgriben. Derfor retfærdiggøres regulering af området, på 

trods af, at der i den økonomiske teori, er et udgangspunkt om, at et marked uden indgriben er 

det mest efficiente marked.      

2.5 Forureneren betaler princippet  

Forureneren betaler princippet, er et grundlæggende princip indenfor miljøretten i EU, 

grundlæggende betyder princippet, at vedkommende (virksomheder) der forurener, selv er 

ansvarlig for udbedring af de skader, som forureningen forårsager og at de bærer omkostningerne 

herved. Forurening er en af de negative eksternaliteter, der er ved en produktion. Som fastslået 

ovenfor, er det meget vanskeligt at etablere ejerrettigheder til miljøet. Fælledens tragedie 

nødvendiggør, ifølge Garrett Hardin regulering af området, hvorimod Coase argumenter for at 

forhandlinger mellem parterne, er den rette fremgangsmåde. Princippet om at forureneren 

betaler, er et grundlæggende princip i EU inden for miljøretten, hvilket illustrerer, at det er en 

udbredt holdning at, parterne overladt til sig selv, ikke formår at forhandle sig frem til en 

samfundsmæssig efficient løsning, men at fælledens tragedie derimod gør det nødvendigt at 

regulere miljøområdet i EU. EU har en lang række miljømålsætninger, som der arbejdes mod at 

                                                 
19 Hardin, Garrett, The Tragedy of the Commons, Science, Vol. 162, Dec. 13 1968 



18 

 

opnå. I nærværende kapitel, sidestilles forureneren betaler princippet med internalisering af 

eksternaliteterne, da princippet netop påbyder en internalisering af eksternaliteterne.    

Medlemsstaterne i EU benytter ofte økonomiske incitamenter for at få virksomheder til at 

indordne sig under bestemte politikker. Her er det muligt for en regering at vælge mellem at give 

”pisk eller gulerod” med andre ord kan den miljøvenlige ageren belønnes, eller den forurenende 

handling kan straffes. Statsstøtte er en belønning af den miljøvenlige produktion, hvorimod 

forureneren betaler princippet er en straf til de, som skader miljøet ved deres produktion. Det 

økonomiske kapitel undersøger den pigouvianske skat, som metode til, at sikre forureneren 

betaler princippet. Miljøområdet er i høj grad reguleret i EU, og princippet om at forureneren 

betaler er stadfæstet i EU retten. Dette kapitel betragter den situation hvor staten følger 

princippet om, at forureneren betaler, som er hjelmet i TEUF artikel 191 stk. 2. Hvorledes prisen 

på varen påvirkes ved at et princip om, at forureneren betaler vil betragtes. Nedenstående graf 

har til formål at illustrere hvordan en vare prissættes, når forureneren betaler princippet ikke 

følges. Grafen viser to substituerende vares sameksistens på et marked, hvor den ene vare er 

produceret under hensyntagen til miljøbeskyttelse og den anden ikke er. Her ses det at prisen i 

dette tilfælde er højere på den vare som har en mere miljøvenlig produktion, dette er tilfældet, da 

det antages, at denne produktion er mere omkostningstung.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

p 

S MB 

S F 

P* 

MBP 

P* 

MFP 

D 

Q*MBP Q* MFP Q 



19 

 

Det demonstreres her at prisen ved den miljø bevarende produktion (MBP) er højere end den 

miljøforringende produktion (MFP), hvilket betyder at førstnævnte efterspørges i mindre grad. 

Antages det at varen på markedet er den samme, blot produceret på to forskellige måder, vil den 

højere pris betyde at forbrugeren i højere grad efterspørger den miljøforringende produktion. 

Ønsker medlemsstaten at fremme den miljøbevarende produktion, er det derfor nødvendigt enten 

at sænke prisen på den miljøvenlige vare eller hæve prisen på den forurenende vare. Under 

forureneren betaler princippet forekommer den sidst nævnte mulighed. Det optimale er, at 

miljøafgiften sættes på et niveau, som svarer til de sociale omkostninger, forureningen 

medfører.20 Ved fastsættelsen af afgiften så den svarer til disse omkostninger, vil en 

internalisering af eksternaliteterne opnås og markedsprisen være korrekt. Ved at indføre afgifter 

sikres det, at der skabes incitamenter for virksomhederne til at forebygge miljøforringelser.21   

2.6.1 Miljøafgifter  

I grafen ovenfor illustreres det, at markedsprisen for varen som ikke er fremstillet med øje for 

forebyggelse af miljøforringelser, har en højere pris, hvorfor det er nødvendigt at indføre en 

afgift såfremt det politiske og samfundsmæssige ønske er at fremme miljøbevarende produktion. 

Denne afgift kaldes Pigouvian tax, og er en teori udviklet af Arthur Cecil Pigou, som tager 

udgangspunkt i, at i en åben markedsøkonomi vil eksternaliteter være tilstedeværende. Da 

eksternaliteterne ikke automatisk medregnes i produktionsomkostningerne, bør staten opkræve 

en skat svarende til de skades omkostninger eksternaliteterne påfører samfundsøkonomien.22 

Miljøafgiften kan optræde på mange forskellige måder, virksomheden kan pålægges de udgifter 

der er forbundet med udbedring af de miljøforringelser den har forårsaget. Dette er den tilgang 

der hidtil er lagt op til. Dog kan afgiften/skatten også opkræves forbrugeren, hvilket også vil 

medføre, at varens pris øges, da forbrugeren skal medregne denne omkostning ved varen. De 

forskellige former for afgifter og skatter som kan vælges for at efterleve forureneren betaler 

princippet, vil denne afhandling ikke beskæftige sig nærmere med. Det er dog relevant at nævne, 

at fastlæggelsen af skatten/afgiften kan være vanskelig, da forureningen ikke udelukkende 

påvirker indenfor landegrænserne. Omfanget af skaderne kan ligeledes være svære at fastsætte, 

samtidig er det heller ikke altid muligt at lokalisere kilden til miljøforringelsen. Af disse årsager 

                                                 
20 Houe, Sebastian CO2 -Beskatning I et retligt og nationalt perspektiv, 2013, side 35  
21 Houe, Sebastian CO2 -Beskatning I et retligt og nationalt perspektiv, 2013, side 35 
22 Houe, Sebastian CO2 -Beskatning I et retligt og nationalt perspektiv, 2013, side 34 
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kan forureneren betaler princippet være vanskeligt at indføre, således at afgiften svarer til de 

faktuelle skadesomkostninger. Tilmed er det heller ikke altid muligt at foretage en komplet 

oprydning efter forureningen, når først den er sket. Herved ses det også at Coase modellen, som 

forudsætter definerbare ejerrettighederne, hvilket en miljøafgift principielt er et forsøg på, har 

sine mangler, eftersom det ikke altid er muligt at fastlægge hvorfra miljøskaderne stammer, eller 

at udbedre dem fuldstændigt. 

2.6.2 Miljøafgiften udledt af de sociale omkostninger 

Formålet med forureneren betaler princippet er, at internalisere de eksternaliteter der er 

forbundet med en forurenende produktion. Herunder ses et eksempel på hvordan prisen på en 

vare øges når de negative eksternaliteter internaliseres, ved at pålægge forureneren miljøskatter. 

Her pålægges de omkostninger som forureningen medfører, producenten og dermed medtages de 

i produktionsomkostningerne.  

Den eksponentielt voksende kurve, som ses i grafen, illustrerer de sociale omkostninger, der er 

forbundet med forureningen. Sociale omkostninger betyder, at producenten påfører samfundet en 

omkostning ved produktionen. I det konkrete tilfælde, er de sociale omkostninger, de udgifter 

som samfundet må løfte, for at sikre udbedring af miljøskaderne som forureningen forårsager. 

Når kurven er eksponentiel, er det fordi det antages, at forureningen ikke har signifikante 

omkostninger ved en mindre grad af forurening, men som forureningsgraden stiger, vil 

påvirkningen heraf stige eksponentielt. Den marginale omkostning ved forurening, er således 

eksponentielt stigende. Forskere mener eksempelvis, at kunne påvise, at jordkloden kan holde til, 

at den globale opvarmning maksimalt udgør to grader, og at alt herover potentielt kan have 

katastrofale følger.23  

Kurven som illustrerer de sociale omkostninger, ses normalvis som lineær, i det nærværende 

illustreres denne dog som eksponentielt voksende. Når produktionsomkostningerne stiger, øges 

markedsprisen på varen, for at undgå at prisen presses ned under produktionsomkostningerne. 

Ændringen i ligevægtsprisen før og efter miljøafgiften er indført er illustreret herunder, dette 

medfører således også at den efterspurgte mængde på varen falder. 

                                                 
23 Hansen J, Kharecha P, Sato M, Masson-Delmotte V, Ackerman F, Beerling DJ, et al. (2013) Assessing 

“Dangerous Climate Change”: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future 

Generations and Nature. PLoS ONE 8(12): e81648. doi:10.1371/journal.pone.0081648 

Fremgår ligeledes af United Nations Framework on Climate change 
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Afgiften bør, for på den mest efficiente måde at internalisere eksternaliteterne, udformes således, 

at den skærer efterspørgselskurven i det punkt, hvor kurven for de sociale omkostninger, 

ligeledes skærer den. Ved at sætte afgiften til dette punkt, sikrer det en komplet internalisering af 

de sociale omkostninger. For at eksternaliteterne skal være fuldstændig internaliseret, forudsætter 

det dog, at efterspørgslen forbliver på det nuværende. Rykker efterspørgslen sig, ligger 

afgiftsniveauet ikke længere i skæringen, mellem de sociale omkostninger og efterspørgslen 

(nærmere herom i afsnit 2.9.3). For den mest optimale internalisering af de sociale omkostninger, 

skulle afgiften være den samme som de sociale omkostninger. En eksponentielt voksende afgift, 

vurderes dog at være umulig i praksis, hvorfor løsningen hvor afgiften skærer de sociale 

omkostninger benyttes.         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår af grafen at ligevægtsprisen stiger betragteligt når produktionen pålægges en 

miljøafgift (P* MA) som følge heraf falder mængden ligeledes til Q* MA, hvilket viser at 

miljøafgiften succesfuldt, har internaliseret eksternaliteterne.  
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2.7.1 Omsættelige miljøkvoter 

Omsættelige miljøkvoter er en anden måde hvorpå medlemsstaterne kan vælge at internalisere de 

negative eksternaliteter. Kvoterne er et forsøg på at regulere hvor meget den enkelte husstand 

eller virksomhed forbruger af naturens ressourcer, dette kan være knyttet til vand/energiforbruget 

eller nitrat og CO2 udledningen.24 Kvoterne skal optimalt set fungere således, at hver husstand 

og virksomhed har en specifik forureningstilladelse, som bestemmer, at de ikke må forurene 

mere end en nærmere fastsat mængde på baggrund af eksempelvis antal medlemmer i 

husstanden. Nogle virksomheder/husstande har ikke behov for hele deres kvote. De kvoter som 

de ikke skal bruge, kan de sælge til andre, hvorfor det hedder omsættelige miljøkvoter.  

Som diskuteret i det ovenstående, kan det være vanskeligt at anskueliggøre hvorfra en forurening 

stammer, og hvor vidtrækkende den er, når først den er forekommet. Miljøkvoter er derfor et 

forsøg på at regulere og begrænse, hvor meget der forurenes, fremfor at forureneren skal bære 

skadesomkostningerne ved den efterfølgende. Kvoternes formål er, at virksomheder og 

husholdninger skal bidrage til, at EU kan leve op til de 2020 målsætninger, der er fastsat, nemlig 

at drivhusgasemissionerne skal være 20 % (eller hele 30 %, hvis betingelserne er opfyldt) lavere 

end i 1990, at 20 % af den samlede energi skal stamme fra vedvarende energikilder og en 20 % 

stigning i energieffektiviteten.25 For at kvoterne skal sikre opnåelse af disse mål, er det essentielt 

at der samlet set udstedes forureningstilladelser som er 20% under det niveau, der blev forurenet 

i 1990. I praksis er der i EU indført CO2 kvoter. Disse skal sikre, at udledningen af CO2 i EU 

landene begrænses. Der er et vist antal kvoter, som virksomhederne kan forhandle med 

indbyrdes. Ved at indføre CO2 kvoter, gøres udledningen til en handelsvare og der bliver derved 

sat en pris på udledningen af CO2en. Når en individuel kvote bestemmes for hver medlemsstat 

betyder det også at dens CO2 udledning er konstant på det ønskværdige niveau. Hvis én 

virksomhed ønsker at udlede mere CO2 end dens kvote tilskriver, kræves det at en anden 

virksomhed er villig til at sælge en del af sin kvote. Nærværende kapitel vil ikke begrænse 

analysen til CO2 kvoter, men blot betragte hvordan omsættelige miljøkvoter påvirker markedet.  

                                                 
24 Jespersen, Jesper Miljø Økonomi 1998, side 96 
25 http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_da.htm 
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2.7.2 Miljøkvoten udledt af de sociale omkostninger  

Ligesom ved indførelse af miljøafgifter, bør miljøkvoterne sættes ved et niveau, så de skærer 

efterspørgselskurven, i samme punkt som kurven for de sociale omkostninger, skærer 

efterspørgselskurven. Herved vil miljøkvoten ramme det optimale punkt, da den medtager de 

sociale omkostninger, men ikke overstiger dem. Det fremgår således også, at den optimale 

mængde kvoter udbudt, er afhængig af efterspørgslen på forurening. Nedenfor demonstreres 

hvordan kvoten fastsættes ved en given efterspurgt mængde. Ved omsættelige miljøkvoter 

bestemmes udbuddet af forurening af medlemsstaten til en konstant, hvorfor kvoten er illustreret 

som en lodret linje i grafen nedenfor.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafen illustrerer, at miljøkvoterne har samme effekt på varens pris, som miljøafgifterne. Både 

kvoterne og afgifterne flytter udbudskurven, så prisen stiger og mængden dermed falder.  
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I det følgende vil forskellige måder hvorpå kvoterne kan tildeles betragtes og den mest optimale 

tildelingsform diskuteres, da dette kan have stor betydning for hvor efficient miljøkvote metoder 

er.  

2.7.3 Auktion  

En måde hvorpå kvoterne kan fordeles er ved en auktion, her tildeles kvoterne i medlemsstaterne 

til den højest bydende af.26 Ved denne metode sikres det, at kvoterne udbydes til markedsprisen. 

Her kan miljøkvoterne siges at have samme effekt, som de netop gennemgåede miljøskatter. 

Både skatterne og kvoterne vil på denne måde tvinge virksomheder til at betragte deres 

forurening som en del af produktionsomkostningerne. Ligesom alle øvrige former for 

omkostninger virksomheden møder, vil den forsøge at holde disse så lave som muligt for at 

optimere dens egen konkurrenceposition. Virksomheden vil ved en auktion også sammenligne 

prisen på miljøkvoten, med den omkostning det vil medføre for virksomheden ikke at forurene. 

Den vil således kun betale prisen for miljøkvoten, så længe denne ikke overstiger den 

omkostning, der er ved at undlade at forurene.  

Udsigten til at kvoterne kan blive mindre med tiden, og dermed dyrere, som led i opfyldelsen af 

nye EU mål, kan også medvirke til at virksomheder vil overveje hvordan produktionen skal være 

fremadrettet. Dette kan yderligere være et incitament for virksomheden til at omlægge til en 

mindre forurenende produktion.27 Dette rejser så spørgsmålet om kvoterne bør være 

tidsbegrænsede, da der skal være mulighed for at implementere nye miljøpolitikker. Dette vil 

dog skabe stor usikkerhed blandt virksomhederne, og muligvis gå imod hensigten med kvoterne, 

da virksomheder, når de nærmer sig udløbstidspunktet kan øge deres produktion og dermed også 

forureningsgraden for at undgå ubenyttede kvoter.  

Hvorledes kvoterne fordeles, vil ved auktionssystemet være styret af hvilken virksomhed der har 

størst købekraft, og ikke hvem der har det største behov for dem. En virksomhed kan 

eksempelvis opkøbe flere kvoter end den har behov for, med henblik på senere at sælge dem 

videre til en højere pris, hvorved de bliver til en handelsvare og ikke nødvendigvis fremmer 

miljøet.  

                                                 
26 Endres, Alfred Environmental Economics theory and policy 2010, side 111 
27 Endres, Alfred Environmental Economics theory and policy 2010, side 112 
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På trods af at der kan være fare for, at kvoterne ikke fordeles efter behov ved auktion, er dette en 

meget eksplicit måde at internalisere eksternaliteter, da markedet bestemmer prisen på kvoten, og 

prissætter forurening til markedspriser. Metoden betragtes at føre til en effektiv udnyttelse af den 

begrænsede mængde forurening, som tillades at være tilstedeværende på markedet. Ydermere 

imødekommer auktionsmetoden Forureneren betaler Princippet. Metoden fører dog ikke med 

sikkerhed til det lavest mulige niveau af forurening, hvilket alt andet lige må være formålet. Da 

der udbydes et på forhånd bestemt antal kvoter, er der risiko for at disse er flere end nødvendigt 

og prisen for dem vil være for lave. Med andre ord er udbuddet bestemt på forhånd og står ikke 

til at ændre, uanset hvordan efterspørgslen varierer.       

2.7.4 Behovsbestemt tildeling af miljøkvoter  

Når miljøkvoter tildeles efter behov, specificerer regeringerne hvilke individuelle emissions 

behov de respektive virksomheder har. Virksomhederne kan, lige som i ovenstående tilfælde, 

også her handle ubenyttede kvoter indbyrdes. Denne metode tager hensyn til de enkelte 

virksomheders emissions behov og miljøkvoterne bliver herved ikke i samme grad en 

handelsvare, som prisfastsættes af markedet. Forureneren betaler Princippet bliver dog ikke 

imødekommet ved at tildele kvoter efter behov, da større produktioner vil have større emissions 

behov, hvorfor disse tildeles og forureneren dermed ikke betaler for emissionerne. Denne metode 

indebærer en risiko for virksomheden, da regeringsskifte kan betyde store ændringer i de tildelte 

kvoter. Tilmed kræver denne metode objektivt fastsatte kriterier for hvor store kvoter 

virksomhederne tildeles, dette for at sikre at regeringer i medlemsstaterne ikke tildeler efter egne 

præferencer. Når erhvervene står overfor en udvidelse af produktionen, kan de ydermere ikke 

være sikre på, at de tildeles større kvoter, hvorfor de kan være nødsaget til at købe ubenyttede 

kvoter af andre virksomheder, hvilket kan være meget bekosteligt, hvilket kan umuliggøre en 

ekspansion.28  

Ved en behovsbestemt tildeling af miljøkvoterne, er der store usikkerheder for virksomheder, da 

de ikke kan forvente, at den kvote de har fået tildelt, vil være den samme ved en ny regering. For 

at undgå denne usikkerhed kan tildelingen eksempelvis sker for fem år af gangen. Sker 

tildelingen for en bestem periode, vil det til gengæld ikke være muligt at udvikle og forbedre 

miljøpolitikken i den mellemliggende tid. Denne metode formår ikke at internalisere 

                                                 
28 Endres, Alfred Environmental Economics theory and policy 2010, side 113 
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eksternaliteterne, udover når virksomhederne får behov for større kvoter og derfor er nødsaget til 

at opkøbe disse af andre virksomheder til markedspris. Ydermere lever behovstildelte kvoter 

ikke op til det fundamentale princip i EU retten om, at forureneren skal bære de sociale 

omkostninger forbundet med den forårsagede miljøforringelse.       

2.8.1 Statsstøtte til miljøbeskyttelse   

Det kan det siges, at statsstøtte strider imod princippet om at forureneren betaler, da forureneren 

reelt ikke bærer omkostningerne forbundet med forureningen, og dermed ikke sikrer 

internalisering af eksternaliteter. Statsstøtte betragtes dog, at internalisere eksternaliteterne 

indirekte, ved at øge prisen på miljøforringende produktion (nærmere herom nedenfor). Derimod 

er statsstøtte en mere præventiv løsning, da statsstøtten ydes til virksomheder, som 

imødekommer de mål, der findes i EU om bæredygtig produktion. Problematikken er dog, at 

ikke alle virksomheder som lever op til målene, modtager statsstøtte, hvilket giver de, som 

modtager støtten en konkurrencemæssig fordel, ikke kun i forhold til de der har en 

miljøforringende produktion, men også nogle af dem som har en bæredygtig produktion, men på 

trods af dette ikke modtager støtte. Som det fremgår af TEUF skal statsstøtte kun ydes såfremt 

graden af miljøbevaring, som kan opnås er større end den kunne have været uden subsidier. 

Denne regulering betyder også, at virksomheder der på egen hånd opnår den højest mulige grad 

af miljøvenlig produktion ikke tilgodeses i form af statsstøtte, hvilket kan medføre markedsfejl.  

2.8.2 Statsstøttens effekt på varens pris 

I dette afsnit vil det undersøges om subsidier til miljøvenlig produktion, kan sidestilles med det 

tilfælde som netop er gennemgået i det ovenstående, hvor forureneren betaler igennem kvoter og 

afgifter. Det kan ikke benægtes at modtagere af statsstøtte stilles bedre i en konkurrencesituation, 

end de, som ikke modtager subsidier. Formålet med at yde statsstøtte er dog også at rette op på 

den markedsfejl, som negative eksternaliteter har skabt, samt at gøre de miljøvenlige varer 

konkurrencedygtige på et marked med ikke-miljøvenlige alternativer. Når muligheder for at 

modtage subsidier foreligger for en virksomhed, kan det også være incitament skabende til at 

omlægge produktionen således, at den opfylder de krav der er for at modtage støtten.  

Ligesom i det ovenstående antages det, at produktionsomkostningerne er direkte afspejlet i 

prisen på varen, hvorfor efterspørgslen efter varen ligeledes ændres når prisen ændres både i 

opadgående og nedadgående retning. For at dette skal være tilfældet, er det tilmed nødvendigt at 
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antage at varen er priselastisk, hvilket betyder at forbrugeren vælger varen ud fra prisen og ikke 

har nogle præferencer i øvrigt. Dette betyder tilmed, at der på markedet findes substituerende 

produkter. 

På det marked som benyttes til illustration af subsidiers indflydelse på varens pris, antages det at 

forbrugeren er indifferent i forhold til om produktet er miljøforringende eller ej, og udelukkende 

vælger produktet ud fra pris.  

Herunder ses et marked for miljøbevarende produktion, hvor S illustrerer markedet uden 

subsidier. Når støtten ydes sænkes produktionsomkostningerne, hvorfor prisen sænkes 

tilsvarende, dette betyder at der opstår en ny ligevægts mængde, som illustreres af S2. Dette 

viser, at den efterspurgte mængde stiger, når prisen falder, hvilket er en effekt af at varen på 

markedet er priselastisk.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Når det antages at den ikke miljøforringende vare og den miljøforringende er perfekte 

substitutter for hinanden, vil det påvirke efterspørgslen efter den miljøforringende vare i 

nedadgående retning når prisen falder på det miljøvenlige produkt. Nedenstående graf viser 
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markedet for en forurenende produktion, og hvorledes subsidiet på det andet marked påvirker 

efterspørgslen. Dette demonstreres i grafen, hvor kurven DS illustrerer efterspørgslen, efter den 

substituerende vare har modtaget statsstøtte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsstøtte bevirker derved både en øget efterspørgsel på det produkt som støtten ydes til, og en 

sænket efterspørgsel på det produkt som ikke modtager subsidier. Når efterspørgslen falder på 

den miljøforringende produktion, kan det være en konsekvens, at nogle producenter presses ud af 

markedet, da ligevægtsprisen bliver mindre end de marginale produktionsomkostninger. Når 

virksomhederne presses ud af markedet, kan det ske at de forurenende virksomheder enten flytter 

deres produktion til et land, hvor der ikke ydes statsstøtte til miljøbevarende produktion, eller 

virksomheden kan vælge at omlægge sin produktion, så den også kan modtage statsstøtte. Hvis 

produktionen blot flyttes til udlandet, mindskes det globale miljøproblem ikke, da forureningen 

ikke begrænser sig til at holde sig indenfor landegrænserne. Af denne grund er det essentielt for 

at opnå de miljømål, som er fastsat i EU, at reguleringen i medlemsstaterne er den samme, samt 

at der ikke er stor forskel på hvor meget statsstøtte der ydes og til hvem.  
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2.8.3 Den mest efficiente statsstøtte 

Hidtil har det været en forudsætning for analysen, at der ydes statsstøtte til alle, som lever op til 

specifikke miljømæssige krav. Som nævnt er det dog en forudsætning for at modtage statsstøtte, 

at der kan opnås en højere grad af miljøbeskyttelse, end det der kan opnås uden subsidier. En 

diskussion af hvorledes det sikres, at virksomheden faktisk opnår et højere niveau af 

miljøbevarelse foretages ikke her, da dette ikke har relevans for afhandlingens problemfelt. Dog 

er det relevant at observere, at når der ydes subsider til nogle virksomheder, vil andre 

virksomheder, som ikke har miljøforringende produktion, men som ikke modtager støtte, få 

forringet deres konkurrenceevne som konsekvens af andre virksomheders subsidier. Når 

medlemsstaten skal overveje, hvordan statsstøtten skal være udformet, er det derfor væsentligt 

for den, at overveje hvordan det undgås at støtten bliver en ulempe for virksomheder som ikke 

har miljøforringende produktion, og dermed er virksomheder, som det ikke er hensigten at 

”ramme” med statsstøtten.   

Statsstøtte kan udformes på flere forskellige måder og defineres meget bredt som støtte ydet ved 

hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form.29 Dette betyder altså, at statsstøtte kan ydes 

både som den form der hidtil er taget udgangspunkt i, hvor virksomheder modtager et 

pengebeløb som støtte til miljøbevarende produktion, men også i form af et skattefradrag, en 

afgiftslempelse eller enhver anden foranstaltning som begunstiger virksomheden. Ydes et 

skattefradrag eller en afgiftslempelse til virksomheder, er det muligvis nemmere at yde den uden 

forskelsbehandling, da der i så fald vil opstilles specifikke, objektive krav for at modtage støtten 

i denne form, og alle virksomheder som opfylder disse, vil kunne modtage fradraget eller 

afgiftslempelsen. Er det muligt at finde en støtte, som kan ydes på et objektivt grundlag og som 

alle virksomheder har lige krav på. Når blot kravene hertil overholdes, vil medlemsstaten undgå 

utilsigtet at forringe de virksomheders konkurrenceevne, som ikke har en miljøforringende 

produktion. Hensigten med statsstøtte må netop være at forbedre konkurrenceevnen for 

virksomheder, som gavner miljøet, og som konsekvens heraf svække konkurrenceevnen for 

virksomheder hvis produktion er miljøforringende. Da formålet med statsstøtte er, at rette op på 

en markedsfejl, ville det være mest hensigtsmæssigt at yde støtten ligeligt til alle, der lever op til 

                                                 
29 TEUF artikel 107 
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de EU målsætninger, der er på miljøområdet. Forskellige måder hvorpå subsidierne kan ydes 

gennemgås i det følgende med det formål at finde den mest efficient måde at yde dem på. 

2.8.4 Statsstøttes effekt på miljøet  

For at afgøre, om et givent subsidie har internaliseret eksternaliteterne, er det relevant at betragte 

om det har en positiv effekt på miljøet. Såfremt subsidiet påvirker miljøet negativt, er 

internaliseringen ikke sket, og dette kan øge markedsfejlen. 

Hyung-Jin Kim30 betragter i sin artikel, hvorledes fire forskellige former for subsidier påvirker 

miljøet. Han betragter, hvorledes disse kan dels bevirke, at der forekommer positive 

miljømæssige eksternaliteter samt hvordan det kan være en følge af subsidierne, at de negative 

eksternaliteter øges. Type 1 gives til en virksomhed i samme mængde som den generer positive 

eksternaliteter, et eksempel på dette kan være når en virksomhed planter træer. Type 2 ydes til en 

virksomhed i den mængde, som den er i stand til at mindske negative eksternaliteter, dette kunne 

eksempelvis være når en virksomhed renser spildevand. Type 3 ydes ligesom de to førstnævnte 

til miljøformål, per definition er det dog ikke for enten at skabe positive eksternaliteter eller 

mindske de negative. I dette tilfælde overstiger ydelsen, de omkostninger virksomheden har til 

det støttemodtagende projekt. Type 4 er subsidier ydet til ikke-miljømæssige formål. Hyung-Jin 

Kim argumenterer, at nogle lande kan sætte kunstigt lave miljøkrav for at have en 

konkurrencemæssig fordel over andre lande. Denne form for støtte udgør den 5. type.   

Type 1 har til formål, at yde incitamenter til at virksomheder, genererer positive eksternaliteter. 

Uden subsidier, produceres færre positive eksternaliteter end det optimale niveau, grundet 

markedsfejl. Herved forsøger type et subsidier at rette op på en markedsfejl, som består i at 

virksomheder ikke har tilstrækkeligt incitament til, at producere positive eksternaliteter. Denne 

type subsidier er derved en måde hvorpå, medlemsstaterne kan rette op på markedsfejlen.  

Type 2 er et forsøg på at korrigere den opståede markedsfejl, ved at betale virksomhederne en 

ydelse svarende til det, de er i stand til at reducere de negative eksternaliteter. Denne types 

efficiens er dog lidt mere tvivlsom end første type. Denne hjælper virksomheder til at udbedre 

skader, som er sket, eller hjælper dem til at reducere egen forurening. Denne type kan 

                                                 
30 I artiklen Subsidy, Polluter Pays Principle and Financial Assistance amoung Countries, Journal of World Trade 

34(6): 115-141, 2000 
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eksempelvis gives til den samme virksomhed, som har forårsaget de negative eksternaliteter. 

Støtten kan bevirke, at der er en højere forureningsgrad end uden subsidierne, da virksomhederne 

kan forurene mere og derefter blive betalt for at rydde op.  

Den 3. type er skyld i en markedsfejl, da virksomhederne bliver overkompenseret for deres 

miljøvenlige produktion, og kan i sidste ende også risikere at være årsag til, at forureningsgraden 

bliver højere end den ville have været uden støtten. Type 3 illustrerer ifølge Hyung-Jin Kim, at 

der bør være kvantitative restriktioner på hvor store subsidierne skal være, dels til fremme af 

positive eksternaliteter, og dels til nedbringelse af negative eksternaliteter.  

Den 4. type, som ydes til andre erhvervsområder end miljøformål vil føre til større 

miljøforurening, da den øger produktionen, hvilket vil belaste miljøet yderligere. Den 5. type vil 

selv sagt også påvirke miljøet i negativ retning, da kravene på området sættes kunstigt lavt for at 

fremme medlemsstatens egen konkurrenceevne. 

Disse forskellige måder hvorpå subsidier kan ydes, viser at det ikke er alle former for subsidier, 

til miljøprojekter, som vil have positive virkninger på miljøet. Derfor er det essentielt at 

medlemsstater overvejer til hvilke projekter og erhverv, de yder støtte til. De enkelte 

medlemsstater vil sjældent selv regulerer statsstøtte, da det er i deres interesse at fremme egen 

økonomi og konkurrencedygtighed, og dette derfor ikke taler for en regulering af statsstøtte 

området. Reguleringen af området kommer derfor fra EU. EU skal derfor sørge for at få mest 

muligt bæredygtighed ud af de subsidier der ydes, da miljøet ikke kun influerer i den 

medlemsstat hvor forureningen sker, men den påvirker potentielt alle medlemsstater. Ønskes det 

at gavne miljøet i størst mulig grad, er det, ud fra det ovenstående, mest lukrativt at yde støtten til 

virksomheder, som skaber positive eksternaliteter, eller sekundært som reducerer negative 

eksternaliteter, da øvrige subsidier kan have den modsatte effekt på miljøet end det ønskede og 

dermed ligefrem kan have en nedbrydende effekt på miljøet. I følge Hyung-Jin Kim er det 

ydermere den mest efficiente måde at rette op på markedsfejlen, at give støtte til virksomheder, 

som genererer positive eksternaliteter.            

Det er væsentligt at bemærke hvorledes statsstøtten påvirker både efterspørgslen på den 

miljøbevarende produktion, men også påvirker efterspørgslen på den miljøforringende 

produktion i nedadgående retning. Statsstøtte er ikke nødvendigvis den mest logiske måde at 
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internalisere eksternaliteterne på, dog internaliseres de ved at den miljøforringende produktion 

bliver dårligere stillet i konkurrencesituationen, end den var før støtten indtrådte. Det er 

essentielt ikke at ramme de forkerte med de negative konsekvenser af statsstøtten, da hensigten 

med støtten derved forgår. Det vurderes at målet med statsstøtte (at fremme bæredygtighed) 

bedst muligt opnås, når støtten ydes uden forskelsbehandling til virksomheder der enten 

genererer positive eksternaliteter, eller nedbringer mængden af negative eksternaliteter, som 

allerede eksisterer. Det anses for væsentligt, at subsidier ydes uden forskelsbehandling for at 

fungere på den mest efficiente måde, da det er en realitet, at statsstøtte ydet til én virksomhed, vil 

stille denne konkurrencemæssigt bedre end øvrige virksomheder på markedet, som ikke tildeles 

statsstøtte.  

Når statsstøtten ikke ydes på lige vilkår til alle virksomheder, der lever op til specifikke krav, vil 

virksomheder, på trods af at de også nedbringer de negative eksternaliteter, stilles dårligere på 

markedet, hvorfor det vurderes, at en støtte bedst tjener sit formål såfremt den ydes lige til alle 

virksomheder i EU, som genererer positive eksternaliteter. Tilmed anses subsidier ydet til 

virksomheder, der genererer positive eksternaliteter, som den mest efficiente måde at yde støtte, 

da der på denne måde rettes op på markedsfejl, og ikke blot fjernes en del af de negative 

eksternaliteter, der er opstået ved produktion. Optimalt set skal statsstøtte ydes til at skabe 

positive eksternaliteter, da dette vil give den største grad af bæredygtighed for pengene. Denne 

metode kunne bevirke, at færre negative eksternaliteter ville genereres af produktionen. Dog er 

det ikke muligt helt at undgå negative eksternaliteter, hvorfor det formentlig kan være 

nødvendigt også at yde subsidier til virksomheder, der formindsker disse. Derved betragtes de 

mest efficiente former for subsidier som de ydet uden forskelsbehandling, dels til virksomheder 

som skaber positive eksternaliteter og dels til virksomheder som mindsker negative 

eksternaliteter. Tilmed er det centralt, at subsidier ikke ydes i en mængde, som overstiger de 

omkostninger der er for virksomheden til det støttemodtagende projekt.      

2.9.1 Vurdering af miljøafgifter, miljøkvoter og subsidiers efficiens som metoder til at 

internalisere negative eksternaliteter   

Formålet med den økonomiske analyse er, at afdække om statsstøtte er den mest efficiente måde 

at internalisere de miljømæssige eksternaliteter, som opstår ved vareproduktionen på markedet. 

Da analysen koncentrerer sig omkring de økonomiske incitamenter, en medlemsstat kan give for 
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at virksomheder efterlever bestemte politikker, i dette tilfælde miljøpolitikker, sammenlignes 

statsstøtte med miljøkvoter og miljøafgifter, for at vurdere om statsstøtte er den mest efficiente 

internaliseringsstrategi. Disse tre tiltag anses som værende de økonomiske muligheder en 

regering har, for at motivere virksomheder til at imødekomme de miljømål som sættes af EU. 

Subsidier som ydes til virksomheder harmonerer ikke med det grundlæggende princip som er 

stadfæstet i EU’s traktater om at forureneren betaler, da virksomheden ikke straffes for at 

forurene, eller er ansvarlig for udbedring af de negative eksternaliteter den forårsager, men i 

stedet belønnes de virksomheder, der har en positiv effekt på miljøet. Behovsbestemt tildeling af 

miljøkvoter internaliserer ikke eksternaliteterne, da forureneren her ikke betaler for de kvoter der 

tildeles, først når virksomhederne handler med kvoterne indbyrdes sker dette.  

2.9.2 Effekten på markedet   

Nærværende afsnit vil betragte de tre måder at internalisere eksternaliteterne på, og diskutere 

hvilke forskelle og ligheder der er mellem dem, samt diskutere hvilken form for internalisering 

der er den mest efficiente.  

Både subsidier, miljøkvoter og miljøafgifters effekt på markedsprisen er meget ens, ses det af 

ovenstående grafer. Alle tre metoder sikrer en stigning i prisen på en varer, som har en 

forurenende produktion. Under Forureneren betaler Princippet, hvor forureneren pålægges en 

afgift, øges prisen på varen, hvilket betyder at efterspørgslen på varen falder. Ved miljøkvoter 

bestemmes udbuddet af forurening, ikke af markedet og dermed efterspørgslen, men derimod af 

en øvre grænse fastsat af medlemsstaten. Når der ydes subsidier til miljøbeskyttelse, falder prisen 

på den miljøbevarende vare, hvorfor efterspørgslen på denne stiger, og som konsekvens heraf 

falder efterspørgslen på den vare, som er miljøforringende. Da varerne anses som perfekte 

substitutter for hinanden og de yderligere er priselastiske, påvirker nedgangen i efterspørgsel på 

den ene vare, efterspørgslen på den anden vare i opadgående retning. Derfor har det i realiteten 

den samme effekt på efterspørgslen, uanset om der indføres kvoter, afgifter eller ydes statsstøtte, 

for at understøtte en bestemt miljøpolitik.  

Subsidier kan medvirke til, at konkurrencen fordrejes på markedet, da nogle virksomheder stilles 

bedre end andre, i kraft af at de er i stand til at producere med lavere omkostninger, når de 

modtager subsidier, og derved sætte prisen lavere. Som det tilmed fremgår af det ovenstående, 

kan nogle typer af subsidier være direkte skadelige for miljøet.   
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Det vurderes at miljøkvoter tildelt efter behov ikke i tilstrækkelig grad internaliserer 

eksternaliteterne, da forureningen først bliver en omkostning, når den tildelte kvote ikke er 

tilstrækkelig. Er virksomhedens tildelte kvote tilstrækkelig, har den ikke nogen omkostninger 

forbundet med at forurene. Auktions tildelingen betragtes derimod som værende den mest 

eksplicitte internalisering af eksternaliteterne af de tre metoder, da der sættes en konkret pris på 

forureningen som bestemmes af markedet. Det skal dog bemærkes, at udbuddet er fastsat og 

derfor ikke kan stige på trods af, at det efterspørges. Bestemmes det politisk at mindske 

forureningen yderligere, reduceres det samlede udbud af kvoter, og som følge heraf stiger prisen.    

Der er mange komplikationer forbundet med at fastsætte en korrekt miljøafgift, med henblik på, 

at sikre opfyldelse af forureneren betaler princippet, såsom usikkerhed ved at fastslå hvor 

forureningen stammer fra, hvor stort et område forureningen strækker sig over, hvad 

konsekvenserne af den pågældende forurening vil være i fremtiden samt mange flere. Af disse 

årsager kan det være meget vanskeligt at fastlægge en miljøafgift, som på korrekt vis opkræver 

virksomheden for de miljøforringelser, den har forårsaget. Tilmed kan miljøafgifterne forringe 

virksomhedernes konkurrenceevne på det globale marked, da andre landes miljøafgifter ikke 

nødvendigvis er de samme, hvorfor det er essentielt for EU at fastsætte fælles regulering af 

området.  

På trods af at miljøkvoter tildelt ved auktionen anses som den mest eksplicitte måde at 

internalisere eksternaliteterne på, betyder dette ikke nødvendigvis, at det også er den mest 

efficiente måde at gøre dette. Miljøkvoter og miljøafgifter fungerer i princippet på samme måde, 

og i det tilfælde at, de hver især kan fastsættes i skæringspunktet mellem de sociale 

omkostninger og efterspørgslen er effekten af dem, den samme. Det mest optimale ville være, 

hvis de to kunne sættes til samme niveau som de sociale omkostninger. 

I realiteten anses det dog ikke som muligt, at indføre en eksponentielt voksende afgift eller 

kvote, dette er dog ikke muligt, da udbud og efterspørgsel på forurening ændres løbende. En 

eksponentielt voksende afgift, vurderes at kræve alt for meget overvågning, hvorfor det vil være 

for omkostningstungt. Miljøkvoten indfører en bestemt mængde tilladt forurening, hvorfor den af 

natur forbliver på samme niveau, og dermed ikke kan være eksponentielt stigende.  
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2.9.3 Vurdering af miljøkvoter kontra miljøafgifter  

Når det vurderes om miljøafgifter eller miljøkvoter er de mest efficiente, betragtes hvor stort et 

dødvægtstab der er ved de to forskellige former for internalisering. Nedenstående graf 

demonstrerer dette, ved de skitserede trekanter.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke noget dødvægtstab når prisen på en miljøkvote eller den pålagte miljøafgift, svarer til 

de sociale omkostningerne der er forbundet med forureningen.31 Det ses i ovenstående graf, da 

både miljøkvoten og miljøafgiften ligger i punkterne P* og Q*, ved efterspørgslen D, som er den 

mest efficiente pris og mængde, ved dette niveau af efterspørgsel.32  

Ændres efterspørgslen til D1, opstår der et dødvægtstab, da prisen og mængden ikke ligger i det 

efficiente punkt: P*2, Q*2. Prisen på forurening, ved afgiften ligger i PMA, QMA. Den 

                                                 
31 Bruce, Neiland and Ellis, Gregory M, Environmental Taxes and Policies for Developing Countries, Policy 

Research Department The World Bank, September 1993, side 29  
32 Frank, Robert H, Microeconomics and Behavior, seventh edition 2008 
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producerede mængde af forurening vil herved være for lav, og prisen for høj, i forhold til det 

efficiente. Miljøafgiften forårsager ved D1, det dødvægtstab, som er illustreret ved den blå 

trekant. 

Miljøkvoten ses, at forårsage en for lav pris for forurening, og en for stor produceret mængde 

ved D1. Her ligger prisen på PMK og mængden ligger stadig i Q*. Miljøkvoten skaber derved 

også et dødvægtstab, som er illustreret ved den sorte trekant. 

Herefter sammenlignes de to dødvægtstab, med henblik på, at vurdere hvilken af de to former for 

internaliseringer af eksternaliteterne, medlemsstaten bør vælge i de to situationer.    

Når efterspørgslen på forurening ændres, ændres det ligeledes hvilken form for internalisering 

der er den mest efficiente. På et hvert givent tidspunkt bør medlemsstaten vælge den løsning som 

afstedkommer det mindste dødvægtstab. Betragtes den første efterspørgsel (D), bør 

medlemsstaten være indifferent, mellem at benytte afgifter eller kvoter, til at internalisere 

eksternaliteter, da de begge skærer efterspørgselskurven i samme punkt, som kurven for de 

sociale omkostninger skærer den. Når de begge skærer efterspørgselskurven i samme punkt, som 

de sociale omkostninger, resulterer dette i den mest efficiente pris og mængde. Dette 

demonstrerer den optimale internalisering af eksternaliteter, hvorved der ikke er noget 

dødvægtstab.  

Rykker efterspørgslen til D1, bør medlemsstaten vurdere hvilken af de to, der sikrer det mindste 

dødvægtstab. Ved efterspørgselskurven D1, hvor efterspørgslen er reduceret, ligger kvoten og 

afgiften ikke længere på den mest efficiente pris, eller mængde (P*2 og Q*2).  

For at have den mest efficient kvote eller afgift, bør denne ændres, så den skærer 

efterspørgselskurven samme sted som kurven for de sociale omkostninger. I praksis, anses dette 

dog for umuligt, da det vil være alt for ressourcekrævende, og tilmed kræve perfekt information, 

konstant at ændre afgift- og kvote niveauet, hver gang efterspørgslen eller udbuddet ændres.  

Det centrale er derfor, at medlemsstaten, ved et hvert givent niveau af efterspurgt forurening, 

vælger den løsning, som sikrer det lavest mulige dødvægtstab, for at have det mest efficiente 

marked. Ved de to forskellige efterspørgselsniveauer illustreret ovenfor, bør medlemsstaten 

således ved D være indifferent mellem kvoter og afgifter, men ved D1 bør den vælge 
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miljøkvoter. Dette er demonstreret ved de to trekanter, og kvoten bør vælges, da denne har det 

mindste dødvægtstab.    

2.9.4 Sammenligning af statsstøtte, kvoter og afgifter 

En markedsfejl, som eksternaliteter er, er per definition inefficient. For at genoprette det 

efficiente marked, skal eksternaliteterne internaliseres, hvilket både subsidier, afgifter og kvoter 

et forsøg på. Spørgsmålet er nu hvilken en af metoderne, som gør dette mest effektivt. Der er 

ikke et ensidigt svar, da der findes fordele og ulemper ved alle tre metoder. Det er vanskeligt at 

forestille sig, at en af disse alene kan udgøre den mest efficiente løsning, hvorfor statsstøtte alene 

ikke betragtes, som den mest efficiente måde at internalisere eksternaliteterne.  

Den mest efficiente løsning vurderes at variere alt efter hvorledes markedet ser ud. Både 

afgifterne og kvoterne, kan som nævnt, ikke fastsættes til de sociale omkostninger, hvilket ville 

være det optimale.     

Subsidierne kan kompensere for en for lav afgift, ved at rykke efterspørgslen efter den 

miljøforringende produktion til et lavere punkt. Den mest efficiente statsstøtte vurderes dels at 

være den, som ydes til virksomheder der generer positive miljø eksternaliteter, da denne ikke 

alene udbedrer skadesomkostningerne ved forureningen, men bidrager til at miljøet forbedres fra 

status quo. Dels vurderes også subsidier ydet til udbedringer af negative eksternaliteter at være 

efficient, da dette anses som en nødvendighed, fordi det ikke er muligt helt at eliminere negative 

eksternaliteter fra produktionen.  

Omsættelige miljøkvoter udbudt ved auktion anses også som en efficient internalisering af 

eksternaliteter, da denne giver en klar markedspris på forurening, samtidig med at efterspørgslen 

bestemmer prisen. Omsættelige miljøkvoter tildelt efter behov betragtes som forbundet med for 

store usikkerheder for virksomheder og for stor risiko for, at de ikke tildeles på et objektivt 

grundlag, samtidig med at forureneren ikke reelt betaler for sin forurening, hvorfor denne metode 

ikke vurderes at kunne medvirke til opnåelse af et efficient marked. Miljøkvoter anses dog som 

mere efficiente til at internalisere eksternaliteterne, når efterspørgslen på forurening stiger, da 

dødvægtstabet i denne situation er mindre en ved miljøafgifter.  

Samlet set bedømmes de tre metoder at opnå efficiens på forskellige måder, og under forskellige 

forudsætninger. Subsidier er mest efficiente til, at sikre generering af positive eksternaliteter, 
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samt at reducere de allerede eksisterende negative eksternaliteter. Ved tildeling af subsidier er 

det væsentligt, at disse ikke tildeles, i større mængde end de faktiske omkostninger ved 

udbedring af miljøforringelserne, da dette kan have skadelig virkning. Miljøkvoter og 

miljøafgifter, har samme virkning, det varierer dog, efter markedssituationen, hvilken én der 

minimerer dødvægtstabet mest. Den som sikrer det mindste dødvægtstab, er den mest efficiente 

løsning.      

2.10 Økonomisk konklusion 

Negative eksternaliteter er i denne kontekst, den forurening som skabes i kraft af virksomheders 

produktion i et industrialiseret samfund. Der opstår negative miljø eksternaliteter på et marked 

som følge af en markedsfejl. I Coase teoremet er det ikke nødvendigt med statslig indgriben, da 

parterne selv, uden transaktionsomkostninger, vil forhandle sig frem til det samfundsmæssige 

mest efficiente resultat. Markedsfejlen som skaber negative miljø eksternaliteter, skyldes høje 

transaktionsomkostninger, og vanskeligheder ved, at etablere ejerrettigheder til miljøet. Garrett 

Hardin argumenterer, at uden veldefinerede ejerrettigheder er det nødvendigt med statslig 

indgriben for at undgå en overudnyttelse af miljøet. Kapitlet tager udgangspunkt i behovet for 

statslig indgriben.   

De statslige muligheder der er for at gribe ind, overfor overudnyttelsen af miljøet er miljøkvoter, 

miljøafgifter og statsstøtte. Statsstøtten internaliserer eksternaliteterne ved at sænke 

produktionsomkostningerne og dermed prisen således at efterspørgslen på miljøbeskyttende 

produktion øges. Støtten skaber størst efficiens, når den ydes til at skabe positive eksternaliteter 

eller sekundært til at reducere negative, tilmed er det essentielt for støttens efficiens, at den ydes 

på et så objektivt og ikke-diskriminerende grundlag som muligt.  

Miljøafgifterne internaliserer eksternaliteterne ved at pålægge forureneren en afgift, således at 

forureningen medtages i produktionsomkostningerne. Problematikken med denne form for 

internaliseringen er, at der er risiko for, at afgiften ikke fastsættes korrekt, hvorved markedsfejlen 

ikke rettes. Ved miljøkvoter fastsætter EU udbuddet af forurening, og fastsætter derved den 

maksimalt tilladte forureningsgrad i medlemsstaterne. Når kvoterne udbydes ved auktion i 

modsætning til behovstildeling, fastsættes prisen af markedet, hvilket anses som mere efficient. 

Når det vurderes om kvoter eller afgifter er mest efficient, i en given markedssituation, 

bedømmes det ud fra dødvægtstabet forbundet med de to. Dødvægtstab er inefficient, hvorfor 
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medlemsstaten bør vælge den løsning, som skaber det mindste dødvægtstab. Konklusionen er 

således, at statsstøtte er mest efficient som incitamentskaber til at sikre flere positive 

eksternaliteter, og til reduktion af eksisterende negative eksternaliteter. Miljø- kvoter og afgifter 

er derimod mest efficiente til, at internalisere eksternaliteter. Hvilken af de to der er mest 

efficient, afhænger af det pågældende marked.       
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Kapitel 3: Juridisk analyse  

3.1 Indledning 

Nærværende analyse vil klarlægge hvorledes prioriteringen er mellem hensynet til den fri 

konkurrence, og hensynet til miljøbeskyttelse når det skal bedømmes, om en 

statsstøtteforanstaltning er forenelig med det indre marked. Statsstøtte bestemmelserne findes i 

TEUF33 art. 107-109 og indeholder et forbud mod statsstøtte, analysen vil dog vise, at dette 

forbud ikke er absolut. I særdeleshed vil indeværende kapitel undersøge om statsstøtte til 

miljøbeskyttelse, falder under undtagelsen i artikel 107 stk. 3 litra c.  

Et af EU’s hovedformål er, at sikre et indre marked, hvor varer, tjenesteydelser og arbejdskraft, 

kan bevæge sig frit indenfor medlemsstaterne. For at etablere det indre marked, skal alle 

nationale hindringer fjernes. Fri konkurrence anses som et nøgleelement for at sikre et indre 

marked. EU arbejder for at sikre den fri konkurrence, og for at sikre at der ikke findes nationale 

hindringer for den fri konkurrence i medlemsstaterne. Reguleringen af konkurrencevilkårene og 

deriblandt statsstøtte, skal sikre at virksomhederne i EU konkurrerer på lige vilkår, og med lige 

forudsætninger.34 Forbuddet mod at medlemsstaterne må yde statsstøtte til nationale 

virksomheder, er den del af EU’s konkurrenceregulering, og skal sikre at visse virksomheder 

ikke begunstiges, og dermed har en fordel i konkurrencen mod andre virksomheder i EU. 

Klimaforandringerne har ikke været en del af EU’s politikker og målsætning fra EU’s 

grundlæggelse, ligesom oprettelsen af det indre marked og den fri konkurrence, dog fylder 

miljøpolitikken til stadighed mere på dagsordenen. Reguleringen af miljøområdet, skal sikre en 

ensartet miljøpolitik på tværs af alle medlemsstaterne, da den globale opvarmning og følgerne 

heraf, påvirker på tværs af landegrænserne. I 2009 blev der enighed om en 2020 målsætning på 

miljøområder, og der er ligeledes allerede etableret en målsætning på miljøområdet for 2030. 

Disse fælles målsætninger, i sammenhæng med tilbagevendende EU-topmøder med miljø som 

omdrejningspunkt bevidner, at miljø er et højt vægtet mål inden for unionen.  

Når det Kommissionen vurder om en støtteforanstaltning er forenelig med fællesskabsretten i 

medfør af undtagelsesbestemmelsen i art. 107 stk. 3 litra c, er det et spørgsmål om hvorledes 

bæredygtighed vægtes i forhold til princippet om effektiv konkurrence indenfor unionen.   

                                                 
33 Konsolideret Udgave Af Traktaten Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 2012/C 326701 
34 http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/dim/konkurrence 
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Set i lyset af konkurrencehensynet er al statsstøtte uforeneligt med fællesskabsretten. EU har dog 

udviklet sig til at favne bredere og har nu også et højt prioriteret mål om at sikre bæredygtighed. 

TEUF indeholder i artikel 11 et princip om at miljøbeskyttelse skal integreres i udformningen og 

gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at fremme en 

bæredygtig udvikling. Dette betyder i udgangspunktet at gennemførelsen af alle øvrige 

bestemmelser skal ske i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling.  

Den økonomiske analyse har vist, at statsstøtte bør benyttes til at rette op på et inefficient 

marked, og dermed kan være gavnligt for det indre marked. Den juridiske analyse har til formål, 

i forlængelse heraf, at undersøge om statsstøtte benyttes til at rette op på markedsfejl, eller om 

miljøhensynet bevirker, at dette formål tilsidesættes. Den juridiske analyse vil vægte princippet 

om fri konkurrence mod princippet om miljøbeskyttelse, i relation til statsstøtte, og vil vurdere 

hvorledes de to principper prioriteres, når de ikke er forenelige.   

 

3.2 Udviklingen af EU’s værdier og mål på konkurrence- og miljøbeskyttelses området 

Indledningsvis er det relevant at give en kort beskrivelse af EU’s udvikling, indenfor 

principperne om effektiv konkurrence og miljøbeskyttelse. Formålet med dette er, at give en 

indsigt i, hvor dybt forankret disse principper er i EU. Denne indsigt benyttes i den videre 

analyse, med et bidrag til hvorledes prioriteringen er mellem de to højtvægtede principper.   

Startskuddet på det der senere blev til EU, var det europæiske kul- og stålfællesskab, traktaten 

herfor (EKSF traktaten) trådte i kraft i 1952 og oprettedes af; Nederlandene, Belgien, 

Luxemburg, Italien, Frankrig og Tyskland. Kul- og stålfællesskabet blev oprettet i kølvandet på 

anden verdenskrig og var et udtryk for det europæiske ønske om fremadrettet at sikre fred blandt 

de europæiske lande. Formålet med fællesskabet blev beskrevet i traktaten som værende af 

økonomisk karakter, navnlig et samarbejde om landenes produktion af kul og stål samt et 

generelt samarbejde mod en stærkere europæisk økonomi. Det frie marked som formål anses 

som skabt i denne traktat.35 Det oprindelige formål med oprettelsen af kul- og stål fællesskabet 

var således at undgå krige mellem de europæiske lande ved at gøre dem gensidigt afhængige af 

hinanden som handelspartnere. Grundlaget for at oprette, det der senere udviklede sig til EU, var 

                                                 
35 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022 
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således at etablere et indre marked. Fri konkurrence var allerede her, på dagsordenen og 

forbuddet mod statsstøtte som led i en fri konkurrence, blev ligeledes etableret.   

Den første ændring af traktaten trådte i kraft i 1958 ved undertegnelsen af Romtraktaterne, som 

etablerede det økonomiske fællesskab.36 Formålet hermed var at skabe et bredere økonomisk 

samarbejde end kun kul og stål administrationen, landene ønskede en fælles toldunion, et 

samarbejde om atomenergi da man mente at dette ville være fremtidens energikilde. Ydermere 

blev konkurrencereglerne etableret her sammen med bestemmelserne om fri bevægelighed af 

varer, tjenesteydelser, personer samt kapital. Dette var således oprettelsen af EØF- og 

EURATOM traktaterne.37 Det økonomiske samarbejde blev her udvidet, hvorfor det også blev 

nødvendigt at indføre bestemmelser mod konkurrencebegrænsende aftaler. Samarbejdet om 

udvikling af atomkraft, viser dog også at blødere værdier kan være på vej ind i traktaterne, dette 

konkluderes dog ikke, da det også blot kan være udtryk for en erkendelse af at en varig 

energikilde før eller siden vil være nødvendig. Tilmed har statsstøtte reguleringen eksisteret stort 

set uændret siden EØF-traktaten. 

I 1987 trådte Den Europæiske Fælles Akt i kraft, denne etablerede de første eksplicitte regler om 

miljøsamarbejde mellem medlemsstaterne, ved at inkludere et afsnit om miljø i Fælles Akten. 

Den Europæiske Fælles Akt sikrede også at der var fælles regler for de varer som nu frit kunne 

bevæge sig indenfor EU.38 Formålet var igen at gøre EU’s medlemsstater endnu mere 

konkurrencedygtige overfor ikke EU lande. Dog var miljøsamarbejdet også i fokus ved denne 

ændring.  

I 1993 Maastricht-Traktaten, som oprettede den europæiske union. Med Maastricht traktaten 

kommer de første væsentlige ændringer siden EF’s oprettelse. Her går EU for alvor fra at være et 

økonomisk samarbejde til at favne meget videre. De tre søjler i EU dannes her. Bæredygtig 

udvikling blev med Maastricht-Traktaten et mål for EU. 

Ved Amsterdam-Traktaten i 1999 blev målene for EU præciseret yderligere, sammen med 

kønsligestilling blev miljø optaget som officielt mål for EU.39 Herefter kom Nice-Traktaten i 

                                                 
36 Nedergaard, Ulla & Nielsen, Ruth EU RET 2009, side 34 
37 http://www.faktalink.dk/titelliste/euun/euunhist 
38 Nedergaard, Ulla & Nielsen, Ruth EU RET 2009, side 39 
39 Nedergaard, Ulla & Nielsen, Ruth EU RET 2009, side 37 
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2001 og Forfatnings-Traktaten i 2004, disse gennemgås ikke her, da ændringerne ikke har den 

store betydning for værdierne på miljø- og konkurrence området.  

Lissabon-Traktaten, som er den gældende traktat blev ratificeret i 2009, målet med denne var at 

gøre EU mere demokratisk og åbent, samt at lette beslutningsprocedurerne. Lissabon-Traktaten 

er en samlet betegnelse for de to traktater som hovedsageligt vil blive benyttet i det følgende; 

TEU og TEUF. Det værdigrundlag som angives i Lissabon-Traktaten er ikke nyt i EU 

sammenhæng, men det er første gang det eksplicit formuleres, de kodificeres dermed i traktaten. 

Værdigrundlaget er udtrykt i TEU art. 2 og målene findes i art. 3, hvor bæredygtighed nævnes 

under stk. 3. Hermed er målet om bæredygtighed, med Lissabontraktaten et udtalt og selvstædigt 

mål.40 

Det ses af ovenstående gennemgang, at EU er gået fra at være et samarbejde, som udelukkende 

havde til formål at sikre et indre marked, med ikke-fordrejet konkurrence, til også at have som 

mål at sikre bæredygtighed samt høj grad af miljøbeskyttelse.41 De to principper, er begge meget 

centrale og højt vægtet i EU.  

Spørgsmålet om hvordan konkurrencehensynet vægtes mod miljøbeskyttelseshensynet lægger op 

til, at det ikke er muligt at efterleve de to principper på samme tid, og at det ene dermed må vige 

for det andet. Som udgangspunkt vil statslig indgriben, såsom miljøafgifter, miljøkvoter, 

miljølovgivning og statsstøtte også hindre det fri marked. Eksempelvis kan forskelligartet 

miljøregulering i medlemsstaterne, hindre varernes fri bevægelighed, da varer fra andre lande, 

som ikke lever op til miljøstandarderne i pågældende medlemsstat, ikke må sælges på markedet. 

Når virksomhederne skal leve op til diverse miljøkrav, er der naturligvis altid omkostninger 

forbundet med dette, hvilket betyder at produktionen pålægges omkostninger, som ikke opstår 

under fri konkurrence.  

På trods af den negative indflydelse, regulering af miljøbeskyttelse kan have, kan det også 

påvirke det indre marked positivt, at have miljøregulering. Den økonomiske analyse, har 

eksempelvis vist, at internalisering af de negative miljøeksternaliteter, skaber et mere efficient 

marked, uden markedsfejl. Ydermere kan miljøregulering og statsstøtte, bidrage til at der 
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igangsættes projekter, som ikke ville påbegyndes uden statslig indgriben. Sådanne projekter kan 

skabe flere arbejdspladser, og dermed have positiv effekt på samfundsøkonomi. Yderligere er det 

en realitet, at eksempelvis fossile brændstoffer er en begrænset ressource, hvorfor det anses som 

en nødvendighed, at finde alternativer hertil, hvilket miljøreguleringen kan bidrage til at opnå.42  

Således kan statslig indgriben på miljøområdet, have både positive og negative effekter på det 

indre marked. Afhandlingen har fokus på den vægtning, der foretages mellem de to principper, 

når de ikke umiddelbart er forenelige med hinanden. Forbuddet mod statsstøtte har til formål, at 

sikre en ikke-fordrejet konkurrence på det indre marked, hvilket statsstøtte formodes at have. Det 

følgende vil betragte hvorfor statsstøtte ikke, som udgangspunkt harmonerer med den fri 

konkurrence. 

3.3.1 Traktaternes regulering af miljøområdet 

Som statueret i det ovenstående, har EU udviklet sig fra alene, at være et handelssamarbejde, 

hvor der har været stort fokus på den fri konkurrence, til også at omfatte mål som bæredygtig 

udvikling. Dette afsnit, vil klarlægge hvordan miljøområdet reguleres i traktaten. Formålet 

hermed er, at undersøge om bæredygtighed kan anses for en fællesretlig interesse og et tvingende 

alment hensyn. Disse begreber benyttes flittigt i den videre analyse, hvorfor det er relevant 

indledningsvis, at fastslå om miljøbeskyttelse falder under begreberne.     

I TEU artikel 3 formuleres unionens mål, hvori det fremgår at EU arbejder ”for en bæredygtig 

udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social 

markedsøkonomi med høj konkurrenceevne.”43 Ved placeringen af målet i starten af traktaten, 

ses det at, arbejdet mod et bæredygtigt EU betragtes som et af de bærende principper i EU.  

3.3.2 Integrationsprincippet  

Yderligere findes i TEUF artikel 11, integrationsprincippet på miljøområdet: 

”Miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker 

og aktioner, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.”44 Princippet om 

integration af miljøkrav er placeret i første del af TEUF, som er der hvor EU’s principper er 

                                                 
42 Collins, Natalie, European Environmental Policy and its Effects on Free Trade, William and Mary, Environmental 

Law and Policy Review, Volume 26, Issue 1 
43 http://www.eu.dk/da/dokumenter/traktaten-eu/afsnit-l/artikel-3 
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stadfæstet, hvilket illustrerer hvor signifikant betydning arbejdet mod et mere bæredygtigt EU 

har.  

Integrationsprincippet betyder, at alle EU-institutioner i deres formulering og udførelse af 

politikker og udformning af lovgivning skal medregne en overvejelse af miljøhensynet. 

Beskyttelse af miljøet skal dermed kunne implementeres, på alle områder af EU. EU forventes at 

have miljøbeskyttelse for øje i vedtagelse af alle politikker.45 Det vurderes, som følge heraf, at 

statsstøtteretten ligeledes bør tage et hensyn til miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 

integrationsprincippet. Uden integrationsprincippet, ville det formentlig ikke være muligt, at 

retfærdiggøre en hensyntagen til miljøbeskyttelse i overensstemmelse med statsstøtte forbuddet.   

Ved at integrere miljøkravene arbejder EU mod målet om et bæredygtigt EU, som er fastslået i 

TEU artikel 3. Miljøkravene som skal integreres i unionens politikker og aktioner findes i TEUF 

artikel 191, denne fastslår at unionen skal forfølge en bedre bevarelse, beskyttelse og forbedring 

af miljøkvaliteten, beskyttelse af menneskers sundhed, en forsigtig og rationel udnyttelse af 

naturressourcerne samt fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de 

regionale og globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer. Stk. 2 

bestemmer at unionen har et højt ambitionsniveau på miljøområdet samtidig med at den bygger 

på principper om forsigtighed, forebyggende indsats, om indgreb over for miljøskader, og 

princippet om at forureneren betaler.46  

Integrationsprincippet demonstrerer, at miljøbeskyttelse har en signifikant betydning i EU, da det 

betyder at hensynet hertil, bør være en del af alle politikker og al lovgivning bør udformes ender 

hensyntagen til miljøbeskyttelse. Dette yder tilstrækkeligt belæg for at konstatere, at 

miljøbeskyttelse er at anse som, et tvingende alment hensyn og at miljøet er et mål af fælles 

interesse.  

3.4.1 Regulering af statsstøtte i TEUF 

For den videre analyse af forholdet mellem konkurrence og miljø, på statsstøtte området, 

betragtes nu hvorledes traktaten regulerer statsstøtte. Den generelle statsstøtte regulering findes i 

TEUF artikel 107-109. Reguleringen af statsstøtte har til formål at medvirke til at sikre et indre 
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marked uden fordrejet konkurrence.47 Disse udgør en del af traktatens regulering af den fri 

konkurrence, som skal sikre et indre marked uden handelshindringer. Som skildret i den 

økonomiske analyse, er det muligt for en producent, som modtager statsstøtte, at holde sine 

produktionsomkostninger på et lavere niveau end sine konkurrenter, og dermed ligeledes 

opretholde en lavere pris på sine varer. Da dette indiskutabelt, stiller støttemodtageren bedre, 

medvirker støtten til en skævvridning af konkurrencen. Af disse årsager er det nødvendigt, at 

regulere medlemsstaternes brug af statsstøtte, til at fremme visse politiker. Afhandlingen 

beskæftiger sig alene med artikel 107, da de øvrige ikke har relevans for problemstillingen.  

3.4.2 Artikel 107 

For at vurdere hvordan statsstøttereguleringen forholder sig, til vægtningen mellem miljø og 

konkurrence, undersøges hvordan artikel 107 forholder sig, til tilsidesættelse af 

konkurrencehensynet, til fordel for miljøbevarende formål. Tilmed betragtes det, om der er en 

bestemmelse i traktaten, som kan hjelme undtagelsen fra statsstøtte forbuddet. Disse vurderinger 

foretages, med henblik på at fastlægge hvorledes traktaten vægter konkurrencehensynet, 

bestående af statsstøtteforbuddet mod miljøbevarende formål.  

 I TEUF artikel 107 findes det grundlæggende forbud mod statsstøtte, som dog ikke er absolut.48 

Artikel 107 fastslår at: ”al statsstøtte bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser, som ydes 

ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, er 

uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne.”49 Det er formålet med bestemmelsen at sikre, at samhandlen medlemsstaterne 

imellem, ikke influeres af at nogle virksomheder tildeles fordele af offentlige myndigheder.50  

Da negative eksternaliteter medfører markedsfejl, kan det jf. den økonomiske analyse være 

nødvendigt at regulere markedet, for netop at rette op på markedsfejlen, hvorfor artikel 107, 

foruden forbuddet, indeholder visse undtagelser fra udgangspunktet om at statsstøtte ikke er 

foreneligt med det indre marked. Artikel 107 stk. 2 statuerer hvilke former for støtte, der er 

foreneligt med det indre marked og stk. 3 hvilke former for støtte der kan være forenelige med 
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det indre marked. Stk. 2 indeholder ikke en undtagelse vedrørende miljøbeskyttende formål, 

hvorfor det ikke kan konkluderes uden videre analyse, at statsstøtte til miljøbeskyttelses formål 

er foreneligt med det indre marked. I stk. 3 findes der dog, en række undtagelser som kan være 

forenelige med det indre marked, under opfyldelsen af visse kriterier, nærmere herom nedenfor. 

Undtagelser som kan vurderes forenelige med det indre marked findes i artikel 107 stk. 3 og 

lyder således:  

“a) støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig 

lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, samt i de områder, der er nævnt i 

artikel 349, under hensyn til deres strukturelle, økonomiske og sociale situation. 

b) støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse eller 

afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi 

c) støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke 

ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse 

d) støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven, når den ikke ændrer samhandels- og 

konkurrencevilkårene i Unionen i et omfang, der strider mod de fælles interesser 

e) andre former for støtte, hvorom Rådet på forslag af Kommissionen træffer afgørelse.51” 

Af særlig relevans er litra b og litra c. Litra b statuerer at såfremt, projektet fremmer 

virkeliggørelse af fælles europæisk interesse kan støtte hertil være foreneligt med det indre 

marked. Litra c bestemmer at støtte til fremme af visse erhvervsgrene kan være foreneligt med 

det indre marked. Litra b overlader et meget vidt skøn til Kommissionen og ligeledes vide 

beføjelser for at godkende støtte efter denne bestemmelse, det sker dog meget sjældent at denne 

undtagelse i praksis benyttes til at godkende en støtteforanstaltning i medlemsstaterne.52 Derfor 

vil hovedvægten ligge på at fastslå om litra c, indebærer en undtagelse fra forbuddet mod 

statsstøtte, til fordel for statsstøtte ydet til miljøbevarende formål. 

Der findes altså ikke nogen decideret undtagelse fra forbuddet mod statsstøtte, som accepterer 

statsstøtte til miljøbeskyttelse. Artikel 107 stk. 3 litra c åbner dog op for muligheden for, at 
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miljøprojekter kan betragtes som visse erhvervsgrene, og dermed falde under denne undtagelse. 

Selve den kendsgerning, at der findes eksplicitte undtagelser fra forbuddet i traktaten, kan 

illustrere at konkurrencehensynet ikke er altoverskyggende, og andre af unionens mål således 

kan være lige så centrale. I det følgende, betragtes det om undtagelsen i artikel 107 stk. 3 litra c, 

retfærdiggør en tilsidesættelse af konkurrencehensynet til fordel for miljøbeskyttelses projekter.     

3.5.1 Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020  

Som nævnt flere gange, er der et generelt forbud mod at yde statsstøtte i TEUF artikel 107 stk. 1. 

Forbuddet har til formål, at forhindre fordrejning af konkurrencen på det indre marked. Som det 

ligeledes er gennemgået i det ovenstående, er forbuddet ikke absolut, og der eksisterer således 

undtagelser hertil. Det konstateres ydermere, at undtagelsen som eventuelt kan retfærdiggøre 

tilsidesættelse af konkurrencehensynet for et miljøbeskyttelseshensyn er artikel 107 stk. 3 litra c. 

Dette afsnit har til formål, at vurdere, om statsstøtte til miljøprojekter, er omfattet af undtagelsen 

”udviklingen af visse virksomheder,” som kan findes forenelig med det indre marked, i artikel 

107 stk. 3 litra c. 

Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (herefter 

retningslinjerne) redegør for Kommissionens fremgangsmåde, ved beslutningen af om en 

støtteforanstaltning er omfattet af undtagelsen i artikel 107 stk. 3 litra c. 53 Retningslinjerne er 

udformet for, at anskueliggøre, under hvilke kriterier, støtten er omfattet af undtagelsen. I det 

følgende vurderes hvordan Kommissionen vægter konkurrencehensynet, når den fastslår om en 

påtænkt støtte til miljøbeskyttelse er forenelig med det indre marked. Undtagelsesbestemmelsen, 

i TEUF artikel 107 stk. 3 litra c bestemmer: Kommissionen kan betragte støtte til fremme af 

udviklingen af visse erhvervsgrene i EU som forenelige med det indre marked, når den ikke 

ændrer samhandelsvilkårene på en måde, som strider mod den fælles interesse. Således fremgår 

det af retningslinjerne, hvornår støtten til fremme af udviklingen af erhvervsgrene, som har til 

formål at fremme bæredygtighed, kan betragtes som forenelige med det indre marked.     

Kommissionen udpeger visse former for statsstøtte der kan være forenelige med det indre 

marked, under opfyldelse af bestemte kriterier, disse kriterier danner grundlag for at vurdere om 
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en statsstøtte til miljøbeskyttelse af omfattet af den undtagelse der findes i TEUF artikel 107 stk. 

3 litra c), kriterierne lyder som følger: 

- ”den skal bidrage til et veldefineret mål af fælles interesse: en statsstøtteforanstaltning 

skal sigte mod opfyldelse af et mål af fælles interesse i overensstemmelse med traktatens 

artikel 107, stk. 3  

- der skal være behov for en statslig intervention: en statsstøtteforanstaltning skal 

målrettes de situationer, hvor støtten kan føre til en væsentlig forbedring, som 

markedsmekanismerne ikke i sig selv kan give, eksempelvis ved at afhjælpe et 

veldefineret markedssvigt  

- støtteforanstaltningen skal være hensigtsmæssig: støtteforanstaltningen skal være et 

politisk virkemiddel, der egner sig til at opfylde målet af fælles interesse 

- incitament: støtten skal ændre den berørte virksomheds/de berørte virksomheders 

adfærd på en sådan måde, at den/de iværksætter yderligere aktiviteter, som den/de ikke 

ville have iværksat uden støtten, eller som den/de ville have iværksat på mere begrænset 

eller anden måde 

- forholdsmæssig korrekt støtte (minimumsstøtte): støtten skal begrænses til det 

minimum, som er nødvendigt for at tilskynde til de ekstra investeringer eller 

aktiviteter på det pågældende område  

- undgåelse af uforholdsmæssigt store negative virkninger på konkurrencen og 

samhandelen mellem medlemsstaterne: støttens negative virkninger skal være 

tilstrækkeligt begrænsede, således at foranstaltningens samlede virkning er positiv”54 

 

 

De første kriterier statuerer, at støtten objektivt set, skal bidrage til forfølgelse af et mål af fælles 

interesse, og at der ligeledes skal være behov for støtten til at forfølge dette mål. Som illustreret i 

det ovenstående, er kravet om ”et mål af fælles interesse” opfyldt når der er tale om hensynet til 

miljø, hvorfor en yderligere diskussion af hvorvidt hensynet til miljøbeskyttelse lever op til 

kravet om en målsætning af fælles interesse, ikke foretages. Ligeledes er der også, i det 

økonomiske kapitel, redegjort tilstrækkeligt for, at der er behov for en statslig intervention, for at 

rette op på markedsfejlen, forårsaget af negative eksternaliteter. Spørgsmålet om hvorvidt støtten 
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medvirker til at virksomhederne ændrer deres adfærd og iværksætter yderligere aktiviteter som 

følge af støtten, er et meget vanskeligt spørgsmål at besvare, da det ikke er til at sige hvordan 

virksomhedens projekter havde været udformet uden støtten. 

Det vurderes, at miljøbeskyttelsesprojekter falder under ”udviklingen af visse virksomheder”, 

som kan være en undtagelse fra statsstøtteforbuddet, i medfør af artikel 107 stk. 3 litra c. Støtten 

hertil skal dog, som statueret ovenfor, leve op til visse kriterier, for at den kan anses som 

forenelig med det indre marked. Analysen vil videre beskæftige sig med støttens proportionalitet, 

som fremgår af de to sidste punkter.     

3.5.2 Proportionalitetsprincippet 

Det fjerde og femte punkt i retningslinjerne, angår støttens proportionalitet, og fastslår at såfremt 

støtten ikke lever op til proportionalitetsprincippet, er den ikke forenelig med det indre marked. 

Proportionalitetsprincippet betyder i denne sammenhæng, at der skal være proportionalitet 

mellem de negative virkninger støtten har på konkurrencen, i forhold til den positive effekt 

støtten har på miljøet. Den videre analyse retter sit fokus mod spørgsmålet om, hvornår en 

støtteforanstaltning lever tilstrækkeligt op til proportionalitetsprincippet. Det vurderes, at en 

analyse af hvor strenge krav der er til opfyldelse af proportionalitetsprincippet, i høj grad kan 

bidrage til besvarelse af, hvordan miljø- og konkurrencehensynet vægtes imod hinanden. Som 

bidrag til analysen af hvornår en støtteforanstaltning lever op til proportionalitetsprincippet, 

benyttes relevant retspraksis. Formålet med analysen af vægtningen mellem miljøbeskyttelse og 

kravet til proportionalitet, er således at undersøge, ”hvor meget der skal til” for at 

proportionalitetsprincippet anses som overholdt.   

Hvis analysen viser, at der strengt holdes på proportionalitetsprincippet, og det kun er den støtte 

som er et minimum af, hvad der er nødvendig for at opnå forfølgelsen af miljøhensynet, som 

findes forenelig med det indre marked, vil dette bidrage til analysen med at illustrere, at på trods 

af at miljøbeskyttelses hensynet er et mål af fælles interesse, vægtes konkurrencehensynet meget 

højt og viger ikke for miljøbeskyttelseshensynet. Tillægges proportionalitetsprincippet derimod 

en snæver betydning i denne sammenhæng, demonstreres det at den fælles interesse, som 

miljøbeskyttelse er, kan gå forud for det grundlæggende princip i EU om at alle hindringer for 

det fri marked i unionen ikke er forenelige med det indre marked.  
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Som udgangspunkt anses støtten som proportional jf. punkt 5 i retningslinjerne, hvis den 

begrænser sig til det absolutte minimum af det der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål. 

Det absolutte minimum betragtes som en støtte, der kun dækker de nettomeromkostninger der er 

forbundet med udførelsen af et projekt til miljøbeskyttelse, i forhold til et scenarie uden støtte. 

Ved beregning af nettomeromkostningerne, er det forskellen mellem de økonomiske fordele, og 

de omkostninger der er ved det støttemodtagende projekt. Dette kan eksempelvis være når en 

virksomhed modtager støtte til rensning af en industrigrund, skal grundens værdistigning 

fratrækkes, ellers indgår værdistigningen også som støtte. Det følger af ovenstående, at der skal 

redegøres for, i hvilken grad støtten bidrager til, at målet af fælles interesse opfyldes i højere 

grad end dét der ville være tilfældet ved fravær af støtten. Med henblik på at konkretisere hvilke 

støtteforanstaltninger der udgør minimummet for det absolut nødvendige, og derved lever op til 

proportionalitetsprincippet, har Kommissionen i retningslinjerne vedlagt en opgørelse over den 

maksimalt tilladate støtteintensitet, som anses proportional, i retningslinjernes bilag 1.55 

Herunder følger et eksempel på Kommissionens vægtning af proportionalitetsprincippet, samt 

den maksimalt tilladte støtteintensitet.  

GoBiGas 

I GoBiGas,56 skal Kommissionen beslutte, om en statsstøtteforanstaltning til Göteborg Energi og 

EON’s kan godkendes. Støtten er til gennemførelse af et forskningsprojekt, som skal optimere 

fremstilling af bio-metangas. Kommissionen foretager en afvejning af projektets positive effekter 

på miljøet, overfor dets negative effekter på konkurrencen, med henblik på en proportionalitets 

vurdering, for at fastsætte om støtten kan gokendes. Kommissionen benytter ikke 

retningslinjernes bestemmelser, men rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning, 

udvikling og innovation (herefter rammebestemmelserne),57 ud fra lex specialis princippet. 

Rammebestemmelserne gennemgås ikke særskilt, da det vurderes at deres lighed med 

retningslinjerne er meget store.  

Kommissionen argumenterer, at projektet vil have positiv effekt på miljøet, da der er et stort 

behov for forskningsprojekter på dette område. Af det nedenstående ses, at Kommissionen anser 

                                                 
55 Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse, punkt 69-87 samt bilag 1 & 2 
56 Kommissionens beslutning af 17. december 2010 N 276/2010 
57 Europa-Kommissionen Meddelelse fra Kommissionen, Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, 

udvikling og innovation 2014/C 198/01 
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støtten som nødvendig for, at korrigere markedsfejlen, som bærer ansvaret for, at virksomheder 

ikke på egen hånd kan sikre, opførelsen af forskningsprojektet: “markets and energy companies 

acting on their own are unlikely to be able to deliver the needed technological breakthroughs in 

order to meet EU's energy and climate change goals.”58 Kommissionen fastslår, at der er tale 

om, videnoverførsel, asymmetrisk information og mangelfuldkoordinering, som alle udgør 

markedsfejl, og dermed kan retfærdiggøre statslig indgriben jf. rammebestemmelserne.59 

Videnoverførsel har en positiv effekt på miljøet, da den skaber et offentligt gode, som alle kan 

drage nytte af, (positiv eksternaliteter). Ved optimering af bio-metangas produktionen, vil støtten 

medvirke til en positiv effekt på miljøet, og højne sikkerheden for en fremtidig 

energiforsyningskilde. Yderligere vil projektet bidrage til opfyldelse, af EU’s 2020 mål.60 

Kommissionen konkluderer ud fra ovenstående, at projektet har til formål, at rette op på en 

specifik markedsfejl.61 

Proportionalitetsvurderingen omfatter spørgsmålet om, hvorvidt samme positive effekter på 

miljøet kunne være nået uden støtten. Hertil argumenteres: “According to the Swedish 

authorities, without the aid, the Project would not be carried out at all by GoBiGas or Göteborg 

Energy due to the financial and risk arguments outlined in section 3.4.1.2 above. A project on a 

smaller scale would be of no interest, since this would not provide the breakthrough associated 

with a 20 MW plant.”62 Det fremgår således, at det ikke umiddelbart, ville være muligt, 

overhoved at gennemføre projektet, heller ikke i et mindre omfang uden støtten. Desuden 

forventes projektet, selv med støtten, ikke at give noget afkast de første 30-40 år.  

Til vurdering af, de negative effekter støtten har på konkurrencen, fastlægges det relevante 

marked til, det europæiske marked for metangas, dog med fokus på det nationale marked, da 

handlen vil ske her.63 Kommissionen betragter støttens effekt, på de øvrige aktører på markedets 

investeringer i forskning og udvikling. For at gøre dette, vurderer Kommissionen: 

støtteintensiteten, udvælgelsesprocessen, hvor høje barrierer der er for at træde ud af markedet, 

konkurrenceintensiteten, hvor tæt på markedet investeringen er og hvordan incitamenterne for at 

konkurrere om fremtidige markeder påvirkes.     

                                                 
58Kommissionens beslutning af 17. december 2010 N 276/2010, Præmis 47 
59Kommissionens beslutning af 17. december 2010 N 276/2010, Præmis 49 
60 Mål vedtaget i blandt medlemslandene i EU, om at drivhusgasemissionerne skal være 20 % (eller hele 30 %, hvis 

betingelserne er opfyldt) lavere end i 1990, 20 % vedvarende energikilder og 20 % stigning i energieffektiviteten 
61Kommissionens beslutning af 17. december 2010 N 276/2010, Præmis 73 
62Kommissionens beslutning af 17. december 2010 N 276/2010, Præmis 83  
63 Kommissionens beslutning af 17. december 2010 N 276/2010, Præmis 125 
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Den maksimalt tilladte støtteintensitet, indenfor rammerne af proportionalitetsprincippet, 

fastsættes i rammebestemmelserne. Støtten til GoBiGas er fastsat til 23 % af projektets samlede 

budget, og den maksimale støtteintensitet var jf. bilag 2 25 %,64 hvorfor støtten vurderedes at 

ligge inden for proportionalitetsprincippet på dette punkt. Kommissionen konkluderer, i 

overensstemmelse med den svenske regering, at der er høje barrierer for at træde ud af markedet, 

da der kræves en stor startkapital, derved forventes nuværende konkurrenter ikke at forlade 

markedet.65 I forlængelse heraf, sammenholdt med den videnoverførsel projektet vil medføre, 

forventes der fortsat, at være tilstrækkeligt incitament til fremtidig konkurrence på markedet.66 

Udvælgelsesprocessen har tilmed været basseret på objektive kriterier, og kan have fremmet 

konkurrencen.  

Endeligt beslutter Kommissionen, at de positive effekter, rigeligt opvejer de negative effekter 

støtten måtte have på konkurrencen, hvorfor den svenske regerings påtænkte støtte ril GoBiGas 

godkendes.   

GoBiGas viser at proportionalitetsprincippet, i denne beslutning, har stor betydning, ved 

afvejningen mellem konkurrence og miljø, dette ses da Kommissionen har stort fokus på at 

statsstøtte kun godkendes, såfremt proportionalitetsprincippet i tilstrækkelig grad er respekteret, 

på trods af at der er synlige positive effekter på miljøet. På trods af den grundige gennemgang af 

støtten positive virkninger på miljøet, overfor dens negative virkninger på konkurrencen, 

bedømmes det ikke at beslutningen er et udtryk for, et minimum af hvad støtten skal leve op til 

for, at være proportional. I Kommissionen beslutning, anses det for tydeligt, at projektets 

positive effekter, opvejer de, meget begrænsede, negative effekter på konkurrencen. Af denne 

grund kan beslutningen ikke bidrage med, en prioritering mellem de to principper, når de ikke er 

forenelige, men blot illustrere at Kommissionen foretager en gennemgribende vurdering af et 

projekts proportionalitet, førend det godkendes.  

Fastlæggelsen af den maksimalt tilladte støtteintensitet, viser hvornår en støtte under alle 

omstændigheder, anses for proportional, hvilket illustrerer ”hvor meget der skal til” for at en 

                                                 
64 Af bilaget fremgår det, at støtten til små virksomheder for projekter af længere varighed end 3 år (dette projekts 

forventede levetid var 10 år) må udgøre 20 %, tillagt 5 procentpoint såfremt regionen er inkluderet i traktatens 

artikel 107 stk. 3 litra c.  
65 Kommissionens beslutning af 17. december 2010 N 276/2010, Præmis 160 
66 Kommissionens beslutning af 17. december 2010 N 276/2010, Præmis 169 
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støtte er proportional. Støtteforanstaltningen kan dog også anses som proportional, under 

opfyldelse af andre kriterier. GoBiGas viser ikke hvordan det afgøres, om miljøet eller 

proportionalitetsprincippet prioriteres højest, når de ikke begge kan tages hensyn til, i en 

beslutning om at yde statsstøtte.    

3.6.1 Proportionaliteten mellem miljøhensynet og konkurrencehensynet 

Som det fremgår af ordlyden i artikel 107, retningslinjerne samt rammebestemmelserne, bør der 

ved bedømmelsen af støttens forenelighed med det indre marked, foreligge en balancetest af 

støttens positive virkninger på miljøet, mod de negative konsekvenser støtten kan have på 

konkurrencen. Derved går proportionalitetsafvejningen ud på at sikre, at de positive virkninger 

opvejer de negative virkninger. Yderligere bør en mindre indgribende foranstaltning ikke være 

egnet til at opnå samme mål. Det nærværende afsnit skal fastslå, hvorledes disse to hensyn 

vægtes imod hinanden, og dermed vurdere hvor signifikant betydning proportionalitetsprincippet 

har.  

Afsnittet tager udgangspunkt i den afvejning der er imellem hensynet til miljøbeskyttelse og det 

hensyn der er til den fri konkurrence og proportionaliteten mellem de to. For at undersøge dette, 

tages der afsæt i varernes fri bevægelighed, da der kan forekomme restriktioner af varernes fri 

bevægelighed som følge af statsstøtte. Dette sker når prisen på en vare, som illustreret i det 

økonomiske kapitel, sænkes som følge af de lavere produktionsomkostninger, statsstøtten 

forårsager. Lavere priser for en vare i en medlemsstat, kan medføre en virkning med tilsvarende 

effekt som kvantitative indførelses restriktioner,67 da det kan vanskeliggøre konkurrencen for 

varer fra øvrige medlemsstater, som ikke modtager statsstøtte. Tilmed er det statueret tidligere, at 

der findes en formodning om at statsstøtte fordrejer konkurrencen, hvorfor den betragtes at 

påvirke varernes fri bevægelighed.   

Det er relevant for afhandlingen, at betragte vægtningen af miljø overfor varernes fri 

bevægelighed, da denne frihed udgør en af de mest grundlæggende friheder,68 som etablerer det 

                                                 
67 Jf. TEUF artikel 34 er Kvantitative udførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning 

forbudt mellem medlemsstaterne. 
68 De øvrige friheder inkluderer fri bevægelighed af kapital, fri bevægelighed af tjenesteydelser og fri bevægelighed 

af arbejdskraft. Arbejdskraften- og kapitalens fri bevægelighed skønnes ikke påvirket af statsstøtte, hvorfor de ikke 

har relevans her. Tjenesteydelsers fri bevægelighed kunne potentielt påvirkes i samme omfang som varernes fri 

bevægelighed, afhandlingen fokuserer dog hele vejen igennem på hvorledes varerne påvirkes af statsstøtte, hvilket 

ligeledes er tilfældet her. 
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indre marked. Forbuddet mod at hindre varernes fri bevægelighed, har mange ligheder med 

forbuddet mod at yde statsstøtte i medlemsstaterne. Begge forbud, har til formål at sikre fri- og 

ufordrejet konkurrence, hvorfor de forbyder nationale foranstaltninger som begrænser dette. Det 

skal dog bemærkes, at TEUF artikel 34 ikke kan fortolkes så bredt, at en støtte ifølge artikel 107, 

ligestilles med en kvantitativ restriktion omfattet af artikel 34.69 Det er således ikke hensigten, at 

finde belæg for, at statsstøtte udgør en kvantitativ handelshindring. Det er alene formålet, at 

undersøge hvilke krav der er til overholdelse af proportionalitetsprincippet, når det kommer til 

tilsidesættelse af varernes fri bevægelighed til fordel for et miljøhensyn. Dette gøres med henblik 

på, at løse problemstillingen, som består i at klarlægge hvordan miljø- og konkurrencehensynet 

vægtes i relation til statsstøtte.     

3.6.2 Proportionalitetsprincippet og varernes fri bevægelighed 

Det ses i retspraksis, at reguleringen af varernes fri bevægelighed, historisk set har været 

fortolket meget bredt. Dassonville dommen fastslår den meget vide betragtning, at enhver 

bestemmelse, der direkte eller indirekte, øjeblikkeligt eller potentielt kan hindre samhandlen i 

fællesskabet, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning, og falder dermed under 

forbuddet mod kvantitative restriktioner.70 Dassonville viser at det kræver meget lidt, for at EU-

retten anser en national foranstaltning for, at stride mod princippet om varernes fri bevægelighed. 

Dommen bevidner hvor grundlæggende og højtvægtet princip (og en stor del af EU’s ambition 

om den fri konkurrence på det indre marked) friheden er, en eventuel tilsidesættelse af den i 

miljøbeskyttelsens navn, vil derfor udgøre et signifikant bidrag til analysen af hvordan 

konkurrencehensyn og miljøhensyn vægtes i statsstøtteretten, da de to konkurrencehensyn 

betragtes som tæt forbundne.  

Cassis de Dijon dommen fastslår, at en ikke diskriminerende handelshindring kan begrundes 

med ethvert ”tvingende alment hensyn” forudsat, at der er forholdsmæssighed (proportionalitet) 

mellem hindringen og de forfulgte hensyn.71 Dommen her belyser, at et tvingende alment hensyn 

kan retfærdiggøre en handelshindring, såfremt proportionalitetsprincippet overholdes. Som 

statueret ovenfor, betragtes miljøhensyn som et ”tvingende alment hensyn”, som dermed kan 

retfærdiggøre en handelshindring. En retfærdiggørelse af tilsidesættelsen forudsætter dog, at der 

                                                 
69 Dom af 22. marts 1977, sag 74/76 Ianelli & Volpi SPA mod Paoco meroni, præmis 11 
70 Dom afsagt 11. juli 1974 Sag C-8/74 Dassonville 
71 Dom af 20. februar 1979, Sag C-120/78 Cassis de Dijon 
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er forholdsmæssighed (proportionalitet) mellem hensynet til miljøet og den pågældende 

handelshindring.    

Miljøbeskyttelse skal betragtes som et meget grundlæggende mål i EU, og vil formentlig derfor 

godt kunne medvirke til en delvis tilsidesættelse af andre grundlæggende principper i unionen, 

som eksempelvis varernes fri bevægelighed, dette følger af ADBHU.72  

ADBHU 

Sagens parter er den franske anklagemyndighed, mod Association de défense des brûleurs d ' 

huiles usagées (ADBHU). Sagen angår et præjudicielt spørgsmål, vedrørende 

anklagemyndighedes opløsnings af virksomheden ADBHU. ADBHU forsvarer interesserne hos 

fabrikanter og brugere af varmeovne og varmeanlæg, som kan drives af affaldsolie. De franske 

bestemmelser forbyder, under henvisning til direktiv 75/439, al brug af affaldsolie til brændstof, 

hvorfor anklagemyndigheden anser ADBHU’s formål for ulovligt. Ydermere forbyder de franske 

bestemmelser, enhver afbrænding af olieaffald, som foretages af en ikke-godkendt institution. 

Direktivet bestemmer, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger, for at sikre 

en sikker indsamling af olieaffald. Afgørelsen undersøger således om opløsningen af ADBHU og 

forbuddet mod afbrænding af olieaffald, er proportionale i forhold til bestemmelserne i 

direktivet. Ligeledes rejses spørgsmålet, om direktivet er i strid med varernes fri bevægelighed, 

grundet restriktionerne.73  

Domstolen foretager en proportionalitetsafvejning mellem bestemmelsernes negative- og 

positive effekter. Domstolen udtaler blandt andet at: ”Raadet og Kommissionen har paa den ene 

side erkendt, at en godkendelsesordning principielt har en restriktiv virkning paa den fri 

erhvervsudoevelse, men paa den anden side gjort gaeldende, at den ved direktivets artikel 6 

hjemlede ordning forfoelger et formaal i almenhedens interesse, som skal sikre, at bortskaffelsen 

af olieaffaldet ikke skader miljoeet.”74 

Domstolen udtaler, at direktivet udgør et led i miljøbeskyttelsen, som er et grundlæggende 

formål i EU. Det fremgår af direktivet, at enhver bestemmelse om bortskaffelse af olieaffald bør 

leve op til miljøbeskyttelsesformålet. Endvidere vurderer domstolen, at direktivet drager omsorg 

                                                 
72 Sag 240/83 ADBHU, præmis 11-13 
73 Dom af 7. februar 1985 Sag C-240/83 ADBHU 
74 Dom af 7. februar 1985 Sag C-240/83 ADBHU en, præmis 11 
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for overholdelsen af proportionalitetsprincippet og at ordningen for håndtering af olieaffald ikke 

må hæmme samhandlen på det indre marked. Hvis hindringer af den fri bevægelse dog ikke kan 

undgås, må restriktionerne begrænse sig til det absolut nødvendige.75  

Spørgsmålet, om hvorvidt direktivet hjemler et forbud mod afbrænding af olieaffald, besvares 

bekræftende, da det vurderes at en ukontrolleret afbrænding af olieaffald, er en væsentlig kilde til 

forurening. Sammenlagt konkluderer domstolen, at gennemgangen af direktivet, ikke rejser tvivl 

om dets gyldighed, da det respekterer proportionalitetsprincippet. Målet med denne bestemmelse 

er at hindre olieaffalds forurening, og bestemmelsen dermed forfølger et af de grundlæggende 

mål i EU (miljøbeskyttelse), kan det retfærdiggøres at tilsidesætte fri bevægelighed af varer på 

det indre marked. Dermed er fri konkurrence ikke en ubetinget absolut størrelse, men kan 

tilsidesættes når andre mål, af fælles europæisk interesse forfølges, indenfor rammerne af 

proportionalitetsprincippet. Det centrale i ADBHU, er at afgørelsen allerede i 1983, hvor den 

træffes statuerer, at miljøhensynet kan tilsidesætte varernes fri bevægelighed. Herved illustreres, 

at miljøbeskyttelse kan sammenlignes med andre, meget centrale principper i EU.  Dog fastslår 

afgørelsen også, at på trods af at miljøbeskyttelse, som alment hensyn, kan retfærdiggøre 

tilsidesættelsen af andre grundrettigheder, som den fri bevægelighed, der udgør gennerelle 

principper i EU retten, sker dette ikke betingelsesløst. Sådanne tilsidesættelser, skal leve op til 

det grundlæggende EU-retlige princip om proportionalitet (kun absolut uundgåelige 

restriktioner). 

Danmark mod Kommissionen 

I Danmark mod Kommissionen,76 ses et eksempel på en foranstaltning som ikke begrænser sig til 

absolut uundgåelige restriktioner af den fri konkurrence. Sagen omhandler indførslen af et 

pantsystem, som skal sikre genbrug af flasker, hvor den danske regering har godkendt ca. 30 

forskellige retur emballager. Det påhviler miljøstyrelsen, at godkende eller afvise emballage, 

hvis emballagen ikke lever op til kravene til genanvendelighed. Danmarks bestemmelse, vil 

medføre meromkostninger for udenlandske virksomheder, og dermed udgør en foranstaltning 

med tilsvarende virkning, som en kvantitativ indførelsesrestriktion. For at rode bod på denne 

                                                 
75 Dom af 7. februar 1985 Sag C-240/83 ADBHU, Præmis 13-15 
76 Dom af 20. september 1988, Sag 302/86 Danmark mod Kommissionen 
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hindring, fastsætter den danske regering at en producent må markedsføre 3000hl om året, i ikke-

godkendte emballager, forudsat at der etableres et pant- og retur system herfor. 

Domstolen udtaler, at handelshindringer som opstår på baggrund af tvingende nødvendige 

hensyn, og som gælder uden forskel for nationale og udenlandske aktører, skal accepteres i det 

omfang, at de begrænser sig til absolut uundgåelige hindringer. Hertil argumenterer Danmark, at 

retur emballagen er begrundet i et tvingende hensyn til miljøbeskyttelse.77 Kommissionen 

accepterer, at miljøbeskyttelse er et tvingende hensyn, dog mener den ikke at den danske ordning 

lever op til proportionalitetsprincippet. ”Kommissionen har gjort gældende, at den danske 

ordning er i strid med proportionalitetsprincippet, idet det forfulgte miljøbeskyttelsesformål kan 

nås ved midler, der er mindre hæmmende for samhandelen inden for Fællesskabet.”78 

 

Domstolen anser ikke pantordningen for, at være for vidtgående, da den betragtes som 

nødvendig, som led i genanvendelse af emballage. Domstolen tager herefter stilling til kravet, 

om importører og producenters anvendelse af godkendt emballage, og kritiserer i forlængelse 

heraf bestemmelsen om, at det kun tillades hver importør, at sælge 3000 hl øl og læskedrikke pr. 

år i ikke-godkendt emballage. Domstolen udtaler herom: ”Det må imidlertid bemærkes, at også 

retursystemet for ikke-godkendte emballager er egnet til at beskytte miljøet, og at det i øvrigt for 

indførte varers vedkommende kun omfatter en begrænset mængde drikkevarer i forhold til det 

samlede drikkevareforbrug i Danmark allerede på grund af den hæmmende virkning, kravet om 

et retursystem har på importen. En begrænsning af den mængde drikkevarer, som importørerne 

må markedsføre, står under disse omstændigheder ikke i rimeligt forhold til det forfulgte mål.”79   

Afgørelsen fastslår, at det ikke er en uundgåelig restriktion, at begrænse mængden af tilladt ikke-

godkendt emballage til 3000hl årligt. Sagen illustrerer dermed, at miljøbeskyttelses hensynet 

ikke er absolut, og når det, som i dette tilfælde, ikke lever op til proportionalitetsprincippet, vil 

princippet om fri konkurrence ikke tilsidesættes herfor. Proportionalitets princippet har således 

væsentlig betydning, for bestemmelsen af prioriteringen mellem konkurrencehensynet og 

miljøbeskyttelseshensynet.  

                                                 
77 Dom af 20. september 1988, Sag 302/86 Danmark mod Kommissionen, præmis 6 og 7 
78 Dom af 20. september 1988, Sag 302/86 Danmark mod Kommissionen, præmis 10 
79 Dom af 20. september 1988, Sag 302/86 Danmark mod Kommissionen, præmis 21 
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Kommissionen mod Belgien  

Som det fremgår af Danmark mod Kommissionen og til dels ADBHU, har den hidtidige praksis, 

lagt op til en nøje afvejning, af en handelshindrings forenelighed med øvrige principper i EU, 

såsom proportionalitetsprincippet.  

I Kommissionen mod Belgien,80 vurderer Kommissionen, at Belgien har tilsidesat forpligtelsen, 

som påhviler den i medfør af direktiv 84/631/EØF, til at overvåge og kontrollere farligt affald, 

som føres over grænsen. Belgiens regering har nedlagt et forbud, mod al oplagring og 

deponering af affald i den vallonske region, som stammer fra andre medlemsstater. 

Kommissionen vurderer, at reguleringen strider mod artikel 34, og udgør en kvantitativ 

handelsrestriktion, da bestemmelsen er diskriminerende.  

Domstolen kommer frem til, at reguleringen tilgodeser et tvingende hensyn til miljøet og 

menneskers sundhed, og at dette hensyn har forrang for hensynet om varernes fri 

bevægelighed.81 Kommissionen bemærker herom: ”at tvingende hensyn kun kommer i 

betragtning ved regler, som uden forskel finder anvendelse på indenlandske og indførte varer”.82 

Hertil bemærker domstolen, at miljøproblemer bør udbedres ved kilden, hvorfor det kan 

retfærdiggøres, at kræve at regionerne selv håndterer deres affald, og at regioner kun har 

begrænset mulighed for at tage imod affaldet.83  

Ud fra dette fastslår EU-domstolen, at de tvingende hensyn berettiger det Belgiske forbud mod 

deponering af affald. Bestemmelsen som forbyder oplagring og deponering af affald, fra andre 

medlemsstater, i den Vallonske region. Det vurderes ud fra gennemgangen af afgørelsen, at 

bestemmelsen udgør direkte diskrimination. Dette vurderes, da bestemmelsen eksplicit fastslår, 

at der er forskel på hvad der er tilladt for den Vallonske region, og hvad der tillades andre 

medlemsstater. Domstolen fastslår, på trods af forskelsbehandlingen, og restriktionerne for 

varernes fri bevægelighed dog at forbuddet er proportionalt.    

                                                 
80 Dom af 9. juli 1992, Sag C-2/90 Kommissionen mod Belgien 
81 Dom af 9. juli 1992, Sag C-2/90 Kommissionen mod Belgien, præmis 29 
82 Dom af 9. juli 1992, Sag C-2/90 Kommissionen mod Belgien, præmis 34 
83 Dom af 9. juli 1992, Sag C-2/90 Kommissionen mod Belgien, præmis 30 
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3.6.3 Sammenholdelse af proportionalitetsprincippets betydning i ADBBUH, Kommissionen 

mod Danmark og Kommissionen mod Belgien 

I Kommissionen mod Belgien antager domstolen en noget anderledes holdning, end tilfældet i 

Danmark mod Kommissionen, da proportionalitetsprincippet meget nemt er opfyldt i afgørelsen. 

Tilmed tillades ikke kun en foranstaltning, med samme virkning som en kvantitativ restriktion, 

men en foranstaltning, som direkte forhindrer varernes fri bevægelighed. Det kunne i dette 

tilfælde overvejes, om den belgiske regering kunne have taget hånd om sine udfordringer, med at 

håndtere de store mængder affald, på en mindre indgribende måde. Det bedømmes umiddelbart, 

at en mindre indgribende regulering ville have været tilstrækkelig. Eksempelvis kunne det 

kræves, at affaldet gennemgik visse sorteringer forinden deponering, som gjaldt under 

forskelsbehandling. I ADBHU vurderes det ligeledes, at en mindre indgribende bestemmelse, 

end et komplet forbud, kunne have levet tilstrækkeligt op til direktivets bestemmelse. Disse to 

afgørelser lægger op til, at domstolen vægter miljøbeskyttelses hensynet højere end princippet 

om varernes fri bevægelighed og tilmed højere end forbuddet mod direkte diskrimination. 

Hvilket betyder, at proportionalitets princippet ikke vurderes ud fra, om en mindre indgribende 

foranstaltning kunne have nået målet.  

I Kommissionen mod Belgien vurderes konklusionen at være, at miljøbeskyttelseshensynet har 

udviklet sig til, at vægte miljøbeskyttelse højere end varernes fri bevægelighed. Som følge heraf, 

vurderes proportionalitetsprincippet ikke at betyde, at alene den mindst indgribende 

foranstaltning er forenelig med det indre marked. Proportionalitetsprincippet vurderes nærmere, 

at blive benyttet til, at sikre at handelshindringen ikke går alt for vidt, og er helt ubegrundet.  

I Danmark mod Kommissionen, illustrerede domstollen en højere prioritering af proportionalitets 

princippet. I afgørelsen argumenterede Danmark dog ikke for, hvorfor de anså en begrænsning 

på 3000 hl. årligt som nødvendigt for miljøhensynet. Hvis Danmark havde redegjort for dette, 

vurderes det sandsynligt, at udfaldet af afgørelsen, havde været til Danmarks fordel.  

Det vurderes hermed, at det godt kan tyde på at domstollen tillægger hensynet til 

miljøbeskyttelse stigende betydning og i flere tilfælde prioriterer det over konkurrencehensyn. 

Yderligere vurderes det, at proportionalitetsprincippet overvejende benyttes til, at undgå en 

ubegrundet handelshindring, men at enhver begrundet handelshindring, som har et 

miljøbeskyttelsesformål vil være at anse for proportional.            
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3.7 Proportionalitetsprincippet ved godkendelse af statsstøtte   

I artikel 107, findes en række undtagelser til forbuddet mod at yde statsstøtte, her er dog ikke en, 

i traktaten hjelmet undtagelse angående støtte til miljøbeskyttelse, hvorfor det må vurderes ud fra 

øvrige retningslinjer og retspraksis hvordan miljøbeskyttelseshensynet og konkurrencehensynet 

vægtes overfor hinanden. I det ovenstående er det fastslået, at proportionalitetsprincippet 

vurderes, at benyttes til sikring af, at der ikke forekommer ubegrundede begrænsninger i den fri 

konkurrence, på baggrund af miljøbeskyttelsesformål. Formålet med dette afsnit er, at undersøge 

hvilken betydning proportionalitetsprincippet har, i vurderingen af om en støtteforanstaltning er 

forenelig med det indre marked.  

For at en støtteforanstaltning til miljøbeskyttelse kan godkendes, i medfør af traktatens artikel 

107 stk. 3, skal den fremme et mål af fælles interesse (som tidligere redegjort for, lever 

miljøbeskyttelse op til dette krav), samtidig med at støtten er nødvendig.84 At støtten er 

nødvendig, betyder at samme grad af miljøbeskyttelse ikke er mulig, uden støtten samt at den 

lever op til proportionalitetsprincippet.  

Det er i det ovenstående statueret, at miljøhensyn og arbejdet mod et mere bæredygtigt EU, har 

høj prioritet for unionen. Dette prioriteres, under opfyldelse af visse kriterier, højere end 

konkurrencehensynet, hvorfor statsstøtte til bæredygtighed anses for at kunne berettige 

tilsidesættelsen af konkurrencehensynet, under opfyldelsen af blandt andet, 

proportionalitetsprincippet. Der ses ydermere en tendens til, at miljøhensynet vægtes højere end 

varernes fri bevægelighed, hvilket indikerer, at det samme kan være tilfældet når det gælder 

statsstøtte, da de to forbud er meget ens.  

Dog vil alle former for statsstøtte til bæredygtighed ikke falde ind under undtagelsen, og i alle 

tilfælde er det en hensynsafvejning når støtten enten vurderes forenelig eller uforenelig med det 

indre marked. Proportionalitetsafvejningen udgør en stor faktor i vurderingen af en statsstøtte. 

Som gennemgået ovenfor har Kommissionen udviklet en detaljeret praksis for, hvorledes 

proportionalitetsprincippet imødekommes, i retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. 

                                                 
84 Jessen, Pernille Wegner, Forbudet mod statsstøtte i EU -særligt med henblik på at vurdere miljøstøtte, 2003, side 

300 
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Overordnet har Kommissionen som politisk målsætning at reducere statsstøtte niveauet i 

medlemsstaterne for at begrænse konkurrencefordrejningen på det indre marked. I 

kommissionens Handlingsplan på statsstøtte området erklærer Kommissionen, at målet er mindre 

og bedre målrettet statsstøtte.85 Kommissionens målsætning illustrerer, at statsstøtte betragtes 

som en væsentlig trussel mod den fri konkurrence og det indre marked.  

Som nævnt har Kommissionen dog, med hjemmel i artikel 107 stk. 3, mulighed for at vurdere 

visse former for støtte, forenelig med det indre marked. Når denne vurdering fortages, er det ikke 

de intentioner der er med støtten, men den faktiske virkning af støtten som overvejes, dette følger 

af Italien mod Kommissionen.86 Ydermere skal undtagelserne til forbuddet mod statsstøtte 

fortolkes indskrænkende, dette følger af FFSA,87 hvilket har betydning for hvor nemt 

miljøbeskyttelse kan vurderes forenelig med undtagelserne i artikel 107 stk. 3. Der efterlades dog 

fortsat et vidt skøn til Kommissionen hvad angår godkendelse efter artikel 107 stk. 3, dette 

fremgår af Ducros.88  

Disse betragtninger viser at konkurrencehensynet er den mest væsentlige faktor der skal tages 

hensyn til når det skal vurderes om statsstøtte til miljøbeskyttelse er foreneligt med det indre 

marked.  For at en støtte kan godkendes af Kommissionen skal hensynet til miljøbeskyttelse 

vejes overfor hensynet til det indre marked.  

WRAP sagen 

WRAP sagen,89 omhandler det forenede kongeriges (herefter den engelske regering) støtte til 

Shotton, på 23 millioner pund, til et projekt som skal tilpasse nuværende produktionsanlæg, så 

det kan benytte papiraffald, til fremstilling af avispapir, fremfor den nuværende jomfrupulp, 

ydermere skal projektet muliggøre en forøgelse af anvendelsen af affaldspapir med 321.000 tons 

om året. Ifølge den engelske regering sikrer projektet, væsentlige fremskridt mod opfyldelsen af 

EU’s affaldsforvaltningspolitik.   

                                                 
85 Kommissionens Handlingsplan på statsstøtte området SEK (2005) 795 
86 Dom af 2. juli 1974, Sag C-173/73 Kommissionen mod Italien præmis 27 
87 Dom af 27. februar 1997, Sag T-106/95 FFSA præmis 172-173 
88 Dom af 5. november 1997, Sag T-149/95, Ducros præmis 63 
89 Kommissionens beslutning af 23. juli 2003 om planlagt statsstøtte C 61/2002 fra det forenede kongeringe til 

avispapirgenvindingskapacitet indenfor rammerne af WRAP-programmet 
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På trods af at Shotton argumenterer, at kapaciteten ikke øges af støtten, ligesom selskabets 

omkostninger og slutproduktets kvalitet vil være det samme, fastslår Kommissionen, at der er 

stor risiko for at konkurrencen fordrejes, da Shotton nyder godt af at produktionen og udstyret 

moderniseres. Fritagelse fra disse udgifter, forbedrer selskabets konkurrencevilkår sammenlignet 

med konkurrenterne. Ligeledes bestemmer Kommissionen at samhandlen påvirkes, da der er en 

betydelig handel med genbrugspapir over grænserne. ”Kommissionen mener, at der er en stor 

risiko for konkurrencefordrejning, idet støtten ydes til et enkelt foretagende, som nyder godt af 

støtte til modernisering af dets udstyr og produktionsproces. Hvis Shotton havde gennemført 

projektet uden støtte, ville selskabet have været meget dårligere stillet i forhold til 

konkurrenterne. ”Derfor mener Kommissionen, at støtten vil fritage Shotton for omkostninger, 

som selskabet kunne være nødt til at afholde for at forblive konkurrencedygtige eller omstille 

anlægget til andre råmaterialer, og at dette styrker selskabets position i forhold til andre 

selskaber.” 90  Dette viser Kommissionens klare holdning til, at projektet fordrejer konkurrencen 

på markedet, herefter må den vurdere om de negative effekter på konkurrencen, kan opvejes af 

positive effekter på miljøet jf. retningslinjerne punkt 26.  

Den engelske regering hævder, at projektet vil gavne miljøet i form af omledning af affald fra 

depoter og nedbringelse af forureningen. Tilmed hævder den engelske regering, at grundet et 

markedssvigt, mangler der genvindingskapacitet på markedet, og dermed er der for meget 

avispapirsaffald.91 Kommissionen vurderer dog, at der ikke foreligger en markedsfejl, da 

affaldspapir er det mest benyttede råmateriale anvendt til fremstilling af avispapir.     

Ved vurderingen af, om støtten falder under undtagelsen i artikel 107 stk. 3 litra c) fastslår 

Kommissionen: ”Derudover er støttens tilskyndende virkning ikke tydelig i denne sag. 

Kommissionen mener, at støtten mangler den påkrævede tilskyndende virkning, da den vedrører 

en investering, som vedrører det nuværende teknologiske stade.”92  

Ved analyse af samtlige argumenter i denne sag, vurderes de positive effekter for miljøet, ikke at 

kunne opveje de negative effekter støtten vil have på konkurrencen. Yderligere anses dette 

faktum at betyde, at støtten ikke lever op til kravet om proportionalitet, hvilket også fremgår af 

Kommissionens udtalelse: ”Hvad angår proportionalitetskriteriet, synes finansieringen af et 

                                                 
90 C 61/2002 præmis 105-106 og 109 
91 C 61/2002 præmis 13 
92 C 61/2002 præmis 62 
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komplet genbrugsanlæg på det nuværende teknologiske stade ikke at stå i et rimeligt forhold til 

målene med hensyn til genbrug af affald.”93 

Kommissionen vurderer slutteligt, at hele den omtalte støtte ikke kan godkendes, i medfør af 

artikel 107 stk. 3 litra c. Dette er tilfældet, da finansiering af hele genbrugsanlægget, ikke findes 

at leve op til proportionalitetsprincippet, eftersom de fleste avispapirsproducenter allerede 

benytter genbrugspapir. Kommissionen finder ud fra rammebestemmelserne, at det under 

opfyldelse af proportionalitetsprincippet, kan godkendes at Shotton tildeles en støtte på 

17.155.000 pund, og ikke de oprindelige tiltænkte 23 millioner.  

Beslutningen illustrerer at Kommissionen foretager en hensynsafvejning, mellem hensynet til 

miljøet og hensynet til konkurrencefordrejningen, når den vurderer en støttes forenelighed med 

det indre marked. På trods af at Kommissionen mod Belgien,94 indikerede at tendensen var på 

vej mod, en godkendelse af miljøbeskyttelses tiltag, uden hensyntagen til 

proportionalitetsprincippet, viser denne beslutning at der er en hensynsafvejning mellem de to 

mål indenfor statsstøtteretten.  

Argumentationen peger dog, i store dele af beslutningen, mod at støtten ikke anses for 

nødvendig, og ikke sikrer at miljøbeskyttelsesniveauet bliver højere, end tilfældet ville have 

været uden støtte. Tilmed konstateres det, at der ikke foreligger noget markedssvigt, som 

statsstøtten skal rette op på. Kommissionen udtaler yderligere, at støtten ikke lever op til kravet 

om proportionalitet. Kommissionens udtalelser og argumentationen i øvrigt, afstedkommer 

spørgsmålet om, hvorfor Kommissionen beslutter, at godkende 2/3 af støtten. 

Proportionalitetsprincippet kan dermed ses her, alene at udgøre en retningslinje for hvilken støtte 

der ikke anses, at være begrundet i et miljøhensyn. Således er det illustreret her, ligesom ved en 

hindring af varernes fri bevægelighed, at så længe en handelshindring eller en 

støtteforanstaltning er begrundet i et miljøhensyn, vil der være tilbøjelighed til, at prioritere dette 

hensyn højere end konkurrencehensynet.         

                                                 
93 C 61/2002, præmis 188 
94 Dom af 9. juli 1992, Sag C-2/90 Kommissionen mod Belgien 
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 3.8 Juridisk konklusion 

Da et af hovedformålene i EU er, at sikre en ufordrejet konkurrence, findes der i TEUF artikel 

107 stk. 1 et forbud mod at medlemsstaterne yder statsstøtte til nationale virksomheder. 

Statsstøtte er i sin natur konkurrence forvridende, da støttemodtageren fritages for omkostninger 

ved produktionen, som den uden støtten skulle afholde. Forbuddet er dog ikke absolut, hvorfor 

artikel 107 stk. 2 og 3 indeholder undtagelser fra forbuddet. Af relevans for denne afhandling 

findes forbuddet i stk. 3 litra c.  

Formålet med analysen er, at kunne konkludere om konkurrence eller miljøbeskyttelse vægtes 

højest, ved bestemmelse af om en støtte er forenelig med det indre marked. TEUF artikel 107 

stk. 3 litra c, retningslinjerne og rammebestemmelserne, lægger op til en snæver fortolkning af 

undtagelsen til forbuddet. Ligeledes lægger de op til, at der skal foreligge en 

proportionalitetstest, for at støtten kan godkendes.   

Ved analysen, af proportionalitetsprincippets betydning ved en handelshindring, vurderes det at 

princippet alene har den funktion, at skulle sikre at en handelshindring ikke ubegrundet opstår i 

forbindelse med miljøbeskyttelse. Denne vurdering fremkommer på baggrund af især Belgien 

mod Kommissionen og ADBHU, disse illustrerer at så længe handelshindringen begrundes i 

miljøbeskyttelsesformål, opfylder den proportionalitetsprincippet og kan dermed retfærdiggøre 

tilsidesættelse af konkurrencehensynet. Danmark mod Kommissionen er et eksempel på, at 

domstolen kan bedømme at en foranstaltning ikke er proportional, da kravet den opstiller ikke 

med rimelighed kan begrundes i et miljøhensyn.  

WRAP sagen vurderer en støttes proportionalitet, her ses det, at på trods af at støtten ikke anses 

for proportional, godkender Kommissionen støtteforanstaltningen. Det konkluderes ud fra 

gennemgangen af statsstøtte reguleringen og retspraksis, at miljøhensynet har tilbøjelighed til, at 

blive prioriteret højere end konkurrencehensynet. Denne vurdering fremkommer i høj grad, i 

kraft af domstolens tendens til, at bedømme tilsidesættelse af den fri konkurrence, som 

proportional, når den blot kan begrundes i et miljøhensyn.       
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Kapitel 4: Integreret analyse 

4.1 Indledning 

Den økonomiske analyse, har bidraget med hvilken form for statslig indgriben på miljøområdet 

der er den mest efficiente. Statsstøtte anses ikke i enhver situation, som den mest efficiente måde 

at internalisere eksternaliteter. Miljøkvoter og miljøafgifter tjener i høj grad samme formål, dog 

afhænger det af markedssituationen hvilken af de to, som sikrer den mest effektive 

internalisering. Medlemsstaten bør vurdere om miljøkvoter eller miljøafgifter minimerer 

dødvægtstabet mest, og vælge denne løsning.  

Den juridiske analyse har vurderet forholdet mellem miljø- og konkurrencehensyn, ved 

bedømmelse af en statsstøtteforanstaltnings forenelighed med det indre marked. Den primære 

afvejning mellem de to hensyn, vurderes at ligge i kravet til, at der er proportionalitet mellem de 

positive effekter støtten har på miljøet, og de negative effekter støtten har på konkurrencen.  

Dette kapitel har til formål, at bedømme om der er samspil mellem reguleringen af 

statsstøtteområdet, og efficiensbedømmelsen. Kapitlet vil vurdere, om de præmisser som det 

økonomiske kapitel opstiller, for at statsstøtten benyttes på en efficient måde, er forenelige med 

det indre marked. Ligeledes bedømmes det, om den centrale proportionalitetsvurdering, har 

baggrund i et efficienshensyn. Slutteligt vil det bedømmes om statsstøtte kan kombineres med de 

øvrige former for statslig indgriben.  

4.2.1 Den økonomisk efficiente statsstøttes forenelighed med det indre marked 

4.2.2 Selektivitetskravet 

Det første krav, som den økonomiske analyse stiller til subsidier, for at de er efficiente, er at de 

skal tildeles uden forskelsbehandling. Ved diskrimination mellem støttemodtagerne, stilles 

virksomheder som lever op til miljømålene dårligere, end de virksomheder som modtager støtte. 

Det er ikke hensigten med subsidiet, at disse virksomheders konkurrenceevne skal svækkes.   

Det første spørgsmål som skal besvares i denne forbindelse er, om der reelt er tale om statsstøtte, 

hvis der ikke er nogen form for diskriminerende vurdering, af hvem der skal modtage støtten. 

Dette spørgsmål besvares ved, at betragte den selektivitets vurdering der foretages, når det 

bedømmes om der foreligger statsstøtte. Med udgangspunkt i TEUF artikel 107 stk. 1 er en 

støtteforanstaltning selektiv når den ”fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene 
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ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner”95. Når ordet ”visse” fremgår to 

gange i artikel 107, i forbindelse med kravet om selektivitet, tolkes det som essentielt at støtten 

ikke rammer en hel sektor eller en meget bred produktion, med derimod som det fremgår af 

ordlyden, kun visse virksomheder på markedet.96 Yder en medlemsstat derimod støtten til alle 

virksomheder, som opfylder nogle bestemte objektive krav, er det tvivlsomt om der overhovedet 

forligger statsstøtte. Støtten skal altså begrænse sig til, at begunstige ”visse” virksomheder eller 

produktioner, for at udgøre statsstøtte. Det råderum en medlemsstat har for at tildele statsstøtte, 

er langt mindre end det råderum den har ved øvrige, mere gennerelle støtteforanstaltninger, 

hvorfor det er yderst relevant at afgøre, om en sådan ikke-diskriminerende støtte falder under det 

statsstøtte begreb, der findes i artikel 107.97     

Kravet om selektivitet angår den betragtning, at en foranstaltning ikke anses som statsstøtte, 

såfremt den ydes til alle virksomheder indenfor et givent område i en medlemsstat, uagtet 

hvilken aktivitet de findes indenfor. Dette kriterie fremgår af Adria-Wien Pipeline, som angår 

spørgsmålet om hvorvidt en godtgørelse af en energiafgift ydet til virksomheder der producerer 

materielle goder, skal opfattes som statsstøtte. Foranstaltningen betragtes at opfylde kravet om 

selektivitet, da støtten udelukkende ydes til virksomheder, der producerer materielle goder. 

Adria-Wien Pipeline fastslår dermed at selektivitetsbegrebet skal tillægges en meget bred 

fortolkning.98   

Såfremt statsstøtte begrebet ikke indebar selektivitetselementet, ville det overlade en meget 

begrænset mulighed, for medlemsstatens økonomiske udførelse af diverse politikker. Dette 

synspunkt understøttes i Enirisorce, hvor en lovgivning, der tillader deltagere i et 

statskontrolleret selskab, som en undtagelse, at træde ud af selskabet, såfremt de frasiger sig 

retten til selskabskapitalen, ikke anses som statsstøtte. Lovgivningen vurderes ikke at leve op til 

selektivitetskravet, da den ikke begunstiger visse virksomheder, ved bestemmelsen. 99  

                                                 
95 Konsolideret Udgave Af Traktaten Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 2012/C 326701 artikel 107  
96 Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU -mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen, side 160 
97 Poulsen, Sune Troels, Statsstøtteret i EU -mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen 
98 Dom af 21. april 1999 sag C-143/99 Adria-Wien Pipeline, præmis 36 
99 Dom af 23. marts 2006, Sag C-237/04 Enirisirse SPA mod Sotacabo SPA præmis 47  
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Tilmed vurderes en foranstaltning, som tillader godtgørelsen af en el afgift, for alle virksomheder 

ikke at leve op til selektivitetskravet og udgør dermed ikke statsstøtte.100 Samme foranstaltning, 

som dog alene tillader godtgørelse af pågældende elafgift, til virksomheder der hovedsageligt 

producerer materielle goder, betragtes dog som statsstøtte. 101 Det faktum at en 

støtteforanstaltning der ydes til ”alle virksomheder der hovedsageligt producerer materielle 

goder” bedømmes at udgøre statsstøtte, i artikel 107 stk. 1’s forstand, illustrerer, at selektivitets 

kravet tolkes meget bredt. Den bredde fortolkning af selektivitetskravet, viser at det ikke 

udelukkende er støtte til enkelte virksomheder, der lever op til kravet, men at selektivitetskravet 

kan være opfyldt ved medlemsstatens støtte til hele erhvervssektorer eller brancher.  

TEUF artikel 107 stk. 3 litra c, som danner grundlag for den mulige godkendelse af statsstøtte til 

miljøbeskyttelse, bestemmer at støtten til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene kan være 

forenelige med det indre marked. Af bestemmelsen fremgår det, at der ikke kun er tale om 

statsstøtte når støtten tildeles en enkelt virksomhed, men at der derimod ligeledes kan være tale 

om hele sektorer eller erhvervsgrene.  

Ved ordlyden af artikel 107 stk. 3 litra c, understøttes det igen, at selektivitetskravet skal tolkes 

bredt, og så længe støtten ydes til en erhvervsgren som konkurrerer med øvrige erhvervsgrene, 

vil kravet være opfyldt. Ydes støtten på en diskriminerende måde vil den svække 

konkurrencevilkårene for de virksomheder i direkte konkurrence med den støtte modtagende 

virksomhed. Dette argument understøttes i Holland Malt, som angår spørgsmålet om hvorvidt en 

støtteforanstaltning til fremstilling af øl med en bestemt type malt (HTST-malt) kan godkendes 

med hjemmel i TEUF artikel 107 stk. 3. Støttemodtageren argumenterer, at der ikke findes nogle 

konkurrenter, da modtageren er den eneste som fremstiller øl med denne type malt, hvorfor 

støtten ikke vil fordreje konkurrencen. Kommissionen forkaster dog dette argument, da HTST-

malt bedømmes at være i konkurrence med almindelig malt. I præmis 135 noterer 

Kommissionen, at støtten styrker modtagerens stilling, da støtten nedsætter 

investeringsomkostninger, som øvrige producenter i samme sektor selv må bære for egen 

                                                 
100 Dom af 21. april 1999 Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH og Wietersdorfer &Peggaver Zementwerke 

GmbH mod Finanzlandesdirektion für Kärnten, Adria-Wien Pipeline, præmis 36 
101 Dom af 21. april 1999 Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH og Wietersdorfer &Peggaver Zementwerke 

GmbH mod Finanzlandesdirektion für Kärnten, Adria-Wien Pipeline, præmis 40 
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regning.102 Dommen viser at det ikke er foreneligt med det indre marked, at diskriminere mellem 

virksomheder indenfor den samme sektor.       

Det bedømmes at statsstøtte af natur er diskriminerende, og som udgangspunkt altid vil have som 

følge, at nogle virksomheder eller sektorer tilgodeses og derved stilles bedre end de som ikke 

modtager støtten.   

Af denne årsag bestemmer Kommissionen også, at medlemsstaterne skal sikre, ”at valget af 

støttemodtagere træffes på basis af objektive, ikke-diskriminerende og gennemsigtige kriterier, 

og at støtten i princippet ydes på samme måde for alle konkurrenter i samme sektor, hvis de er i 

samme faktuelle situation”.103  

Det økonomiske kriterie om, at støtten skal ydes uden forskelsbehandling, vurderes ikke fuldt ud 

at kunne opfyldes. En støtte foranstaltning opfattes ikke som statsstøtte, når den ikke indebærer 

et element af selektivitet, hvorfor det ikke er muligt at forestille sig en støtte der ikke tildeles ud 

fra et skøn, og dermed i et vist omfang diskriminerer. På trods af dette, ses det at der er meget 

vide rammer for hvornår selektivitetskriteriet er opfyldt, blot det faktum at støtten ydes til alle 

virksomheder der producerer materielle goder anses for tilstrækkeligt.  

Det økonomiske princip, om ikke at stille konkurrenter dårligere, som ligeledes lever op til 

miljømålene, som følge af subsidierne, anses for at kunne opfyldes i nogen grad, og stadig anses 

for statsstøtte. Til illustration for dette, benyttes omstændighederne i Adria-Wien Pipeline. 

Materielle goder er sjældent i konkurrence med eksempelvis tjenesteydelser, hvorfor der er 

tvivlsomt at statsstøtte til producenter af materielle goder påvirker leverandører af tjenesteydelser 

i negativ retning. Dette leder frem til, at en støtteforanstaltning godt kan udgøre statsstøtte, og 

samtidig ikke diskriminere mellem konkurrenter på markedet, på trods af statsstøtte af natur, har 

et element af forskelsbehandling.  

Hermed illustreres det at juraen og økonomien arbejder sammen på dette punkt, da ikke-

diskriminerende statsstøtte vurderes mest efficient og traktaten samt Kommissionen ligeledes 

bestemmer at støtten skal ydes ud fra ikke-diskriminerende kriterier.  

                                                 
102 Dom af 9. september 2009 i sag T-369/06, Holland Malt, Holland mod Kommissionen 
103 Retningslinjer for statstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01) punkt 187 
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4.2.3 Statsstøtte til generering af positive eksternaliteter  

Den økonomiske analyse, bestemmer at statsstøtte som giver virksomheder incitament til at 

skabe positive eksternaliteter samt skaber incitament til at reducere eksisterende eksternaliteter, 

er de mest efficiente. Det betragtes derfor, i hvilket omfang statsstøtte til disse formål anses som 

foreneligt med det fælles marked.  

I retningslinjerne er der et udgangspunkt om, at der skal være et behov for indgriben, grundet et 

markedssvigt, for at en statsstøtteforanstaltning kan bedømmes, at være forenelig med det indre 

marked.104 Udgangspunktet med forbuddet mod statsstøtte er, som nævnt at sikre et indre marked 

uden fordrejet konkurrence, hvorfor en tilsidesættelse af forbuddet, udelukkende kan 

retfærdiggøres, hvis der er et reelt behov herfor. Det reelle behov for statslig indgriben, i form af 

statsstøtte opstår når der er foreligger en markedsfejl. Da støtten skal have til formål at rette op 

på pågældende markedsfejl, fremgår det også heraf, at støtten skal have en midlertidig karakter, 

og altså kun ydes indtil den succesfuldt har rettet op på markedsfejlen. 

Kommissionen argumenterer at når en investering skaber positive eksterne virkninger, kan det 

resultere i at investorerne er mere tilbageholdende fra at foretage investeringen, da dele af 

fordelene herved vil tilfalde andre. Af denne årsag vil der formentlig ikke ses mange 

investeringer som skaber positive eksternaliteter uden statsstøtte. Dette fænomen betragtes som 

et markedssvigt der forårsager, at der ikke er den optimale grad af projekter, som skaber positive 

eksternaliteter.105 

At statsstøtte til et projekt, som har til formål, at skabe positive eksternaliteter, kan godkendes af 

Kommissionen, bekræftes i Kommissionen beslutning N 561/2007.106 Her godkendes statsstøtte, 

på ca. 10 millioner euro, som Sverige vil yde til den svenske producent Södra Cell AB. Projektet 

vil fremstille et forsøgsanlæg, til kemisk at fremstille legnin, af papirmasse. Projektet kan 

potentielt bidrage til, delvist at erstatte fossile brændstoffer, og derved reducere CO2 

udledningen. Kommissionen fandt i dette tilfælde, at projektet ikke ville kunne finde 

tilstrækkelig finansiering fra markedet, da det indebar store risici. Desuden fandt Kommissionen, 

at projektet ville kunne skabe positive eksternaliteter i form af, miljøbeskyttelse og viden som 

kunne videregives og desuden kunne forsøgsanlægget medvirke til at fremtidig fremstilling af 

kemisk legnin kunne fremstilles nemmere.  

                                                 
104 Retningslinjer for statstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01) 
105 Retningslinjer for statstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01) punkt 35 b 
106 Kommissionens beslutning af 12. januar 2011 i sag N 193/2010, Södra Cell 
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I denne sag ses det, at Kommissionen benytter argumenter om positive eksternaliteter, til at 

godkende en statsstøtteforanstaltning, hvorved det illustreres at de positive eksterne virkninger, 

kan retfærdiggøre tilsidesættelsen af forbuddet mod statsstøtte. Generering af positive 

eksternaliteter, anerkendes ligeledes som en måde at rette op på en markedsfejl, i 

retningslinjerne. Projekter som skaber positive eksternaliteter kan dermed, jf. retningslinjerne og 

retspraksis, retfærdiggøre en tilsidesættelse af forbuddet mod statsstøtte i artikel 107.  

Dermed er den økonomiske konklusion, om at statsstøtte som ydes til generering af positive 

eksternaliteter er efficient, underbygget af retningslinjerne og retspraksis på statsstøtte området. 

Dette demonstrerer at der er samspil mellem reguleringen af statsstøtte, og den økonomiske 

efficiens vurdering på dette område.  

 

4.2.4 Statsstøtte til reduktion af negative eksternaliteter 

Den økonomiske analyse konkluderer ligeledes, at statsstøtte til reduktion af negative 

eksternaliteter er efficient, da den giver virksomheder incitamenter til at mindske deres 

udledning af negative miljøeksternaliteter. Negative miljøeksternaliteter opstår når prisen for 

forurening ikke er tilstrækkelig høj, og virksomhederne der forurener dermed ikke skal bære den 

fulde omkostning ved forureningen. Når dette er tilfældet har virksomhederne ikke det 

nødvendige incitament til at holde forureningen på et så lavt niveau som muligt og dermed 

eksisterer der et markedssvigt.107 På denne måde findes der, som beskrevet i det ovenstående, en 

markedsfejl, som uden statslig indgriben, ikke blive rettet, og virksomhederne vil fortsætte med 

nuværende forureningsgrad. Da markedsfejlen kun kan rettes, ved statslig indgriben, kan det 

retfærdiggøres, at staten griber ind og dermed tilsidesætter den fri konkurrence.  

Angående både statsstøtte til generering af positive eksternaliteter og statsstøtte til reduktion af 

negative eksternaliteter, gælder dog at det ikke er tilstrækkeligt at der foreligger et markedssvigt. 

Såfremt der er iværksat andre foranstaltninger, såsom miljøafgifter eller omsættelige miljøkvoter, 

stilles der højere krav til påvisningen af at støtten bidrager til de øvrige igangsatte 

foranstaltninger. Ydermere er det langt mere vanskeligt at påvise behovet for statsstøtte såfremt 

der allerede findes miljøafgifter eller omsættelige miljøkvoter som skal afhjælpe 

                                                 
107 Retningslinjer for statstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01) punkt 35 a 
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markedssvigtet.108 Det skal påvises af medlemsstaten at statsstøtten skal afhjælpe et 

tilbageværende markedssvigt, hvor der ikke er andre foranstaltninger som afhjælper det.109 

Til internalisering af miljøeksternaliteter findes der både miljøkvoter og miljøafgifter foruden 

statsstøtte, de to først nævnte lever i højere grad op til forureneren betaler princippet. 

Forureneren betaler princippet, har som formål at sikre den rigtige prisdannelse som følge af at 

forureneren betaler. Dette princip eksisterer både som juridisk110- og økonomisk princip. Som det 

tidligere er diskuteret lever statsstøtte ikke op til princippet, hvorfor det formentlig i mange 

tilfælde vil forsøges at rette op på markedsfejlen ved andre metoder end statsstøtte. Når der 

benyttes afgifter eller kvoter, er det altså ikke nemt at få en støtteforanstaltning til samme 

markedssvigt godkendt.  

Særligt når det gælder tildeling af statsstøtte, til at reducere mængden af negative eksternaliteter, 

kan samme virkning formentlig i mange tilfælde opnås, ved at pålægge forureningen en afgift, 

eller ved at indføre miljøkvoter. Ved statsstøtte til generering af positive eksternaliteter, er det 

sværere at forestille sig, at samme virkning kan opnås med afgifter eller kvoter. For at motivere 

virksomheder til at igangsætte projekter, som kan skabe positive eksterne virkninger, er det 

formentlig nødvendigt at give et økonomisk incitament, i form af statsstøtte.   

Det anses derfor som langt mere sandsynligt, at et projekt til generering af positive 

eksternaliteter vil godkendes til statsstøtte, fremfor et projekt som blot har til formål at reducere 

egne negative eksternaliteter. En virksomhed som vil reducere, ikke alene egne negative 

eksternaliteter, men eksternaliteter skabt af andre aktører på markedet (eksempelvis 

spildevandsrensnings virksomhed) har ligeledes også større sandsynlighed for at modtage 

statsstøtte, da sådanne projekter ikke kan reguleres af afgifter og kvoter. I praksis ses dog, jf. den 

juridiske analyse, at der er tilbøjelighed til, at godkende statsstøtte til reduktion af egne negative 

eksternaliteter også. Især igennem tilbøjeligheden til, ikke at tillægge proportionalitetsprincippet 

signifikant betydning, anses det også som sandsynligt, at statsstøtte til reduktion af egne negative 

eksternaliteter kan godkendes.  

                                                 
108 Retningslinjer for statstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01) punkt 36 
109 Retningslinjer for statstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01) punkt 37 
110 Konsolideret Udgave Af Traktaten Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 2012/C 326701 artikel 191 
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Sidste del af spørgsmålet vedrører den økonomiske konklusion, hvor det argumenteres at den 

mest efficiente måde hvorpå medlemsstaten kan sikre internalisering af miljøomkostninger og 

dermed gribe ind overfor asymmetriske priser på markedet, er ved dels at yde statsstøtte til at 

skabe incitamenter til miljøbeskyttelse og dels at sikre reduktion af forurening ved afgifter og 

kvoter.  

Som allerede antydet er det vanskeligt at påvise et behov for statsstøtte, hvor der allerede er 

igangsat andre foranstaltninger for at sikre nedbringelse af forureningsniveauet. Hvor der i 

forvejen er igangsat andre initiativer og det ikke er påvist at disse ikke virker efter hensigten, er 

det svært at retfærdiggøre en tilsidesættelse af konkurrencehensynet, da det ikke skønnes 

nødvendigt i denne situation.  

Den økonomisk set mest efficiente måde at benytte statsstøtte, er i kombination med 

miljøafgifter og miljøkvoter, da det ikke vurderes at statsstøtte alene kan rette op på 

markedsfejlen, som de negative eksternaliteter er et produkt af. Statsstøtten benyttes på den mest 

efficiente måde, som et middel til at skabe incitamenter for virksomheder, til dels at nedbringe 

eksisterende negative eksternaliteter, og i særdeleshed som incitamentsskabende til at generere 

positive eksternaliteter, da særligt sidstnævnte ikke skønnes at kunne opnås igennem afgifter og 

kvoter. Miljøafgifter og omsættelige miljøkvoter, skal som nævnt, benyttes i det omfang, at de 

giver det mindste dødvægtstab.  

Som det er illustreret, er det dog vanskeligt at se en situation hvor kombinationen af de tre, 

indenfor det samme markedssvigt er foreneligt med det indre marked, hvorfor det vurderes 

hvorledes de tre former med internalisering af miljøomkostningerne, benyttes på en efficient 

måde samtidig med at det er foreneligt med det indre marked.  

For at benytte den økonomisk mest efficiente internalisering af miljøomkostningerne inden for 

rammerne af det indre marked, skal statsstøtte ydes til virksomheder der ikke alene nedbringer 

egen forurening, men derimod tilmed nedbringer negative eksternaliteter skabt af andre. 

Statsstøtte til dette formål vurderes ikke, at kunne takles i samme grad af afgifter og kvoter, da 

disse udelukkende skaber incitament, til at begrænse egne negative eksternaliteter. Afgifter og 

kvoter skaber alene incitament til at reducere egne udledninger af negative miljøomkostninger, 

da afgiften pålægges den enkelte forurener, og ikke samfundet som helhed. På trods af at 
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afgifterne pålagdes samfundet som helhed, ville fælledens tragedie, betyde at forureningen stadig 

ville befinde sig på et for højt niveau.  

Miljøafgifter skal benyttes til at sikre at virksomheder overholder miljøstandarder og give dem 

incitament til nøje at overveje deres eget forureningsniveau. Miljøkvoter benyttes derimod når et 

bestemt maksimum af forurening ønskes. Disse forskellige udnyttelser af de statslige muligheder 

for indgriben illustrerer at de alle tjener forskellige formål og statsstøtte bør være den sidste 

udvej, ved mindre den bidrager til at der skabes flere positive eksternaliteter eller at den skaber 

incitament til at reducere et eksisterende antal negative eksternaliteter.     

4.3 Proportionalitetskravets efficiens 

Kravet til støttens proportionalitet betyder i denne sammenhæng, at de positive virkninger støtten 

har på miljøet, skal opveje de negative virkninger den måtte have på konkurrencen. Tilmed skal 

støtten begrænse sig til det absolutte minimum af hvad der er nødvendigt. Den juridiske analyse 

har vist, at proportionalitetsprincippet, i et vist omfang kun benyttes til, at frasortere urimelig 

støtte. Dette afsnit tager ikke udgangspunkt i den konklusion. Derimod tager afsnittet 

udgangspunkt i reguleringen, som tilskriver en proportionalitetsafvejning mellem 

konkurrencehensynet og miljøhensynet. 

En støtteforanstaltning, betragtes som udgangspunkt som proportional, hvis den alene udgør de 

netto meromkostninger, som er forbundet med gennemførsel af det påtænkte projekt.111 Det vil 

også sige, at støtten ikke bør overgå et niveau, som svarer til de udgifter som er forbundet med 

projektet til miljøbeskyttelse, her bør også fratrækkes den merværdi som projektet eventuelt 

skaber for virksomheden. Hermed illustreres, at lovgivningen har til formål, at sikre en så lille 

statslig indblanding på markedet som muligt. Dette afsnit vil vurdere, om kravet til støttens 

proportionalitet, sikrer den økonomisk mest efficiente statsstøtte. 

Under en traditionel markedsøkonomisk tilgang, antages det at markedet er mest efficient, uden 

nogen form for statslig indgriben. En markedsfejl, som eksempelvis er forårsaget af negative 

eksternaliteter, kan dog retfærdiggøre den statslige indgriben, med henblik på at rette op på 

markedsfejlen. Statslig indgriben, skal dog ske med forsigtighed, for at undgå at støtten har 

negativ effekt på miljøet, og dermed forværrer markedsfejlen. Dette kan ske ved, at visse aktører 

                                                 
111 Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse, punkt 70 
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udelukkes fra markedet, grundet de lave priser, som er mulige at opretholde for 

støttemodtagerne. Aktørerne som udelukkes kunne have bidraget til konkurrencen på 

miljøbeskyttelsesområdet, hvorfor det vil have negative konsekvenser for miljøet at udelukke 

disse fra markedet. Statslig indgriben kan også medvirke til, en skævvridning af incitamenterne, 

og resultere i overudnyttelse af miljøet. 112 Når konkurrencen forvrænges, kan det dermed betyde 

en degradering af miljøet, hvorfor det er essentielt, for at opnå målet med statsstøtten, at den ikke 

forvrænger konkurrencen.   

Afsnit 2.8.4 i det økonomiske kapitel, bedømmer forskellige typer af statsstøttes efficiens. 

Hyung-Jin-Kim113 undersøger hvordan forskellige former for subsidier, kan have både positiv og 

negativ effekt på miljøet. Den 3. type subsidier, som han undersøger, er et subsidie som har en 

størrelse, der overstiger de netto meromkostninger, som projektet medfører. Hyung-Jin-Kim 

argumenterer, at et subsidie er mest efficient, når det svarer til de sociale omkostninger der er 

forbundet med eksternaliteterne. Ydes subsidier generelt, i en størrelse, som overstiger prisen på 

de sociale omkostninger, kan dette give virksomheder incitament, til at forurene mere end 

nødvendigt i begyndelsen, for derefter at modtage en større støtte end, end de omkostninger den 

vil have ved at nedbringe forureningen.  

Således argumenterer Hyung-Jin-Kim, at en støtte ikke bør overgå de faktuelle omkostninger, 

som er forbundet med, at reducere en virksomheds forurening, da dette vil øge markedsfejlen, 

fremfor at rette op på den, som er formålet med statsstøtten. Dette er i fuld overensstemmelse, 

med retningslinjerne, som fastslår at støtten skal være proportional. Proportionaliteten betyder, at 

den bør begrænse sig til et absolut minimum af hvad der er nødvendigt, tilmed fastslår 

retningslinjerne, at støtten til enhver tid anses som proportional, hvis den begrænser sig til, at 

udgøre de netto meromkostninger, der er forbundet med det støttemodtagende projekt. Dette 

betyder således også, at når EU domstolen og Kommissionen, i ovenstående afgørelser, har vist 

tendens til, at tilsidesætte proportionalitetskravet, til fordel for argumenter om miljøbeskyttelse, 

kan det have som konsekvens, at markedsfejlen forstørres og de negative miljøeksternaliteter 

øges.  

                                                 
112 Subsidy, Polluter Pays Principle and Financial Assistance amoung Countries, Journal of World Trade 34(6): 115-

141, 2000, side 117 
113 Subsidy, Polluter Pays Principle and Financial Assistance amoung Countries, Journal of World Trade 34(6): 115-

141, 2000 
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4.4 Integreret konklusion    

Denne analyses formål er, at betragte om den økonomisk mest efficiente statsstøtte, er forenelig 

med statsstøtte reguleringen, samt om retningslinjernes krav om proportionalitet er økonomisk 

efficient. Den økonomiske analyse bestemmer først, at den efficiente støtte, ydes uden 

diskrimination, da den diskriminerende støtte stiller virksomheder, som ligeledes har integreret 

miljøbeskyttelse i deres produktion dårligere. Da selektivitetskriteriet tolkes bredt, vurderes en 

ikke-diskriminerende støtteforanstaltning, at kunne udgøre statsstøtte, på trods af at der ligger en 

vis forskelsbehandling i statsstøttens natur. Det er dermed muligt at opfylde det første 

efficienskrav. 

Det andet efficienskriterie, som opstilles i ovenstående analyse er, at støtten bør ydes til projekter 

som genererer positive eksternaliteter. Dette kriterie, findes ligeledes foreneligt med det indre 

marked, da det fremgår af Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse, at en 

statslig indgriben, når et markedssvigt er tilstedeværende, vil effektivisere markedet. Det 

konkluderes, at en markedsfejl ikke vil lede til den optimale udledning af positive eksternaliteter, 

da producenten ikke får det fulde udbytte heraf.  

Den tredje måde hvorpå statsstøtte anses som efficient, er ved at reducere mængden af negative 

eksternaliteter. Negative eksternaliteter vurderes at være tilstedeværende ved et markedssvigt, da 

producenten ikke bærer de fulde omkostninger ved forurening. I modsætning til generering af 

positive eksternaliteter, vurderes nedbringelse af negative eksternaliteter, at kunne reguleres med 

miljø- kvoter og afgifter.  

Da statsstøtte kun kan godkendes, hvis andre former for statslig indgriben ikke afhjælper 

markedssvigtet, kan det være mere vanskeligt, at retfærdiggøre tilsidesættelse af forbuddet når 

der eksisterer alternativer til statsstøtten, i form af kvoter og afgifter. Det konkluderes således, at 

den mest efficiente statsstøtte, skaber incitamenter til projekter, som ikke kan reguleres ved 

miljøkvoter og miljøafgifter. 

Til sidst vurderes om kravet til en proportionalitetsafvejning, er økonomisk efficient. Det 

vurderes at det er efficient, at kræve en nøje afvejning, mellem miljø- og konkurrencehensyn, da 

det ifølge Hyung-Jin Kim kan have en direkte negativ effekt på miljøet, hvis statsstøtte beløbet 

overstiger nettomeromkostningerne forbundet med det støttemodtagende projekt.         
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Kapitel 5: Konklusion 

Først besvares den økonomiske problemstilling, ved at undersøge om statsstøtte internaliserer 

eksternaliteter, og dernæst om miljøafgifter, miljøkvoter eller statsstøtte gør dette på den mest 

efficiente måde. Negative eksternaliteter er i denne kontekst, den forurening som skabes i kraft af 

virksomheders produktion i et industrialiseret samfund. Der opstår negative miljø eksternaliteter 

på et marked som følge af en markedsfejl. Den økonomiske analyse, tager udgangspunkt i, at der 

er et behov for statslig indgriben, for at rette op på markedsfejlen. Dette er tilfældet, da fælledens 

tragedie ifølge Garrett Hardin, betyder at der uden statslig indgriben, vil være en overudnyttelse 

af miljøet, hvilket karakteriserer et offentligt gode, som miljøet er.   

Statsstøtten internaliserer eksternaliteterne ved at sænke produktionsomkostningerne og dermed 

prisen således at efterspørgslen på miljøbeskyttende produktion øges. Støtten skaber størst 

efficiens, når den ydes til at skabe positive eksternaliteter eller sekundært til at reducere 

eksisterende negative eksternaliteter.   

Miljøafgifterne internaliserer eksternaliteterne ved at pålægge forureneren en afgift, således at 

forureningen medtages i produktionsomkostningerne. Problematikken med denne form for 

internaliseringen er, at der er risiko for, at afgiften ikke fastsættes korrekt, hvorved markedsfejlen 

ikke rettes. Ved miljøkvoter fastsætter EU udbuddet af forurening, og fastsætter derved den 

maksimalt tilladte forureningsgrad i medlemsstaterne. Når kvoterne udbydes ved auktion i 

modsætning til behovstildeling, fastsættes prisen af markedet, hvilket anses som mere efficient. 

Når det vurderes om kvoter eller afgifter er mest efficient, i en given markedssituation, 

bedømmes det ud fra dødvægtstabet forbundet med de to. Dødvægtstab er inefficient, hvorfor 

medlemsstaten bør vælge den løsning, som skaber det mindste dødvægtstab. Konklusionen er 

således, at statsstøtte er mest efficient som incitamentskaber til at sikre flere positive 

eksternaliteter, og til reduktion af eksisterende negative eksternaliteter. Miljø- kvoter og afgifter 

er derimod mest efficiente til, at internalisere eksternaliteter. Hvilken af de to der er mest 

efficient, afhænger af det pågældende marked.       

Den økonomiske analyse demonstrerer et behov for statslig indgriben, for at rette op på en 

markedsfejl, forårsaget af negative miljøeksternaliteter. Således ydes statsstøtte, ud fra det 

økonomiske efficiens begreb, for at forbedre markedet. Den juridiske analyse undersøger, om 

traktaten, retningslinjer, rammebestemmelser og retspraksis understøtter, at statsstøtte skal 
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forbedre markedet, ved at rette op på markedsfejl, eller om miljøet vægtes højere, end hensynet 

til det efficiente marked. Den juridiske analyse gør dette, ved at undersøge, hvordan 

konkurrence- og miljøhensyn vægtes imod hinanden.  

Formålet med analysen er, at kunne konkludere om konkurrence eller miljøbeskyttelse vægtes 

højest, ved bestemmelse af om en støtte er forenelig med det indre marked. TEUF artikel 107 

stk. 3 litra c, retningslinjerne og rammebestemmelserne, lægger op til en snæver fortolkning af 

undtagelsen til forbuddet mod statsstøtte. Ligeledes lægger de op til, at der skal foreligge en 

proportionalitetstest, for at støtten kan godkendes.   

Ved analysen, af proportionalitetsprincippets betydning ved en handelshindring, vurderes det at 

princippet alene har den funktion, at skulle sikre at en handelshindring ikke ubegrundet opstår i 

forbindelse med miljøbeskyttelse. Denne vurdering fremkommer på baggrund af især Belgien 

mod Kommissionen og ADBHU, disse illustrerer at så længe handelshindringen begrundes i 

miljøbeskyttelsesformål, opfylder den proportionalitetsprincippet og kan dermed retfærdiggøre 

tilsidesættelse af konkurrencehensynet. Danmark mod Kommissionen er et eksempel på, at 

domstolen kan bedømme at en foranstaltning ikke er proportional, da kravet den opstiller ikke 

med rimelighed kan begrundes i et miljøhensyn.  

WRAP sagen vurderer en støttes proportionalitet, her ses det, at på trods af at støtten ikke anses 

for proportional, godkender Kommissionen støtteforanstaltningen. Det konkluderes ud fra 

gennemgangen af statsstøtte reguleringen og retspraksis, at miljøhensynet har tendens til, at blive 

prioriteret højere end konkurrencehensynet. Denne vurdering fremkommer i høj grad, i kraft af 

domstolens tilbøjelighed til, at bedømme tilsidesættelse af den fri konkurrence, som proportional, 

når den blot kan begrundes i et miljøhensyn.      

Til sidst foretages den integrerede analyse, dennes formål er, at betragte om den økonomisk mest 

efficiente statsstøtte, er forenelig med statsstøtte reguleringen, samt om retningslinjernes krav om 

proportionalitet er økonomisk efficient. Den økonomiske analyse bestemmer først, at den 

efficiente støtte, ydes uden diskrimination, da den diskriminerende støtte stiller virksomheder, 

som ligeledes har integreret miljøbeskyttelse i deres produktion dårligere. Da 

selektivitetskriteriet tolkes bredt, vurderes en ikke-diskriminerende støtteforanstaltning, at kunne 
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udgøre statsstøtte, på trods af at der ligger en vis forskelsbehandling i statsstøttens natur. Det er 

dermed muligt at opfylde det første efficienskrav. 

Det andet efficienskriterie, som opstilles i ovenstående analyse er, at støtten bør ydes til projekter 

som genererer positive eksternaliteter. Dette kriterie, findes ligeledes foreneligt med det indre 

marked, da det fremgår af Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse, at en 

statslig indgriben, når et markedssvigt er tilstedeværende, vil effektivisere markedet. Det 

konkluderes, at en markedsfejl ikke vil lede til den optimale udledning af positive eksternaliteter, 

da producenten ikke får det fulde udbytte heraf.  

Den tredje måde hvorpå statsstøtte anses som efficient, er ved at reducere mængden af negative 

eksternaliteter. Negative eksternaliteter vurderes at forårsage et markedssvigt, da producenten 

ikke bærer de fulde omkostninger ved forurening. I modsætning til generering af positive 

eksternaliteter, vurderes nedbringelse af negative eksternaliteter, at kunne reguleres med miljø- 

kvoter og afgifter.  

Da statsstøtte kun kan godkendes, hvis andre former for statslig indgriben ikke afhjælper 

markedssvigtet, kan det være mere vanskeligt, at retfærdiggøre tilsidesættelse af forbuddet når 

der eksisterer alternativer til statsstøtten, i form af kvoter og afgifter. Det konkluderes således, at 

den mest efficiente statsstøtte, skaber incitamenter til projekter, som ikke kan reguleres ved 

miljøkvoter og miljøafgifter. 

Til sidst vurderes om kravet til en proportionalitetsafvejning, er økonomisk efficient. Det 

vurderes at det er efficient, at kræve en nøje afvejning, mellem miljø- og konkurrencehensyn, da 

det ifølge Hyung-Jin Kim kan have en direkte negativ effekt på miljøet, hvis statsstøtte beløbet 

overstiger nettomeromkostningerne forbundet med det støttemodtagende projekt. 
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Anvendte forkortelser 

TEU – Traktaten om Den Europæiske Union 

TEUF – Traktaten Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde  

EU – Den Europæiske Union 

Stk. – Stykke 

Jf. – Jævnfør 

Retningslinjerne – Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 

Rammebestemmelserne - Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og 

innovation 
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