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Vejledning til ansøgning om støtte til
danske lufthavne i anledning af COVID-19
Regeringen (Socialdemokratiet) har den 25. juni 2020 indgået en aftale med Venstre,
Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en Luftfartspakke (suppleret med
aftaler den 24. juli 2020 og 22. september 2020). Et af pakkens initiativer giver
mulighed for at støtte danske lufthavne ved at give lufthavnene et tilskud i anledning
af de vanskeligheder, de har oplevet som følge af COVID-19-udbruddet. Der ydes
støtte på baggrund af flyvninger i perioden 1. august 2020 til 31. december 2020.

Støtteordningen
Der er afsat 30 mio. kr. i 2020 til ordningen, hvoraf 1 pct. går til administration.
Hvis støtteordningen på 30. mio. kr. bliver udmøntet inden ordningens afslutning, så
ophører ordningen. Den måned, hvor støtteordningen løber tør for midler, fordeles det
resterende beløb forholdsmæssigt efter det ansøgte beløb. Trafik-, Bygge- og
boligstyrelsen opgør månedligt, hvor mange restmidler der er tilbage i ordningen og
offentliggør dette på styrelsens hjemmeside.
Støtteordningen er en del af den samlede støtteordning til lufthavne og
luftfartsselskaber på 160 mio. kr. I tilfælde af, at midlerne i de to ordninger ikke
udnyttes i tilstrækkelig grad inden for den enkelte ordning, kan der overføres
støttemidler fra den ene ordning til den anden. Dette vil blive offentliggjort på
styrelsens hjemmeside, sammen med opgørelsen af reststøttemidler nævnt ovenfor.
Grundlaget for støtteordningen er Bekendtgørelse om støtteordning til danske
lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet af 2. september 2020.

Støtteberettigede lufthavne
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer, at følgende lufthavne omfattes af
ordningen:
-

Københavns Lufthavne (Kastrup og Roskilde)

-

Billund Lufthavn

-

Aalborg Lufthavn

-

Aarhus Lufthavn

-

Bornholms Lufthavn

-

Midtjyllands Lufthavn

-

Esbjerg Lufthavn

-

Sønderborg Lufthavn

-

Læsø flyveplads

-

Anholt flyveplads

-

Vandflyverpladsen i København

-

Vandflyverpladsen i Aarhus

Det bemærkes, at denne liste ikke nødvendigvis er udtømmende. Der gives
udelukkende støtte til lufthavne med ruteflyvninger og/eller sæsonruteflyvning.
Sæsonruteflyvning defineres som regelmæssig erhvervsmæssig flyvning med
passagerer i en periode af året og omfatter således ikke enkeltflyvninger. En rute
omfatter returflyvninger.

Beregning af støtte
Støtten til en dansk lufthavn udgør et beløb svarende til 50 pct. af de lufthavnstakster
(passagerafgifter og startafgifter), som lufthavnen opkræver af luftfartsselskaberne.
Støtten opgøres for den enkelte måned på baggrund af en beregnet takstsum (herefter
benævnt den støtteberettigede takstsum) opgjort på baggrund af månedens faktiske
antal operationer/passagerer og lufthavnens takstblad gældende for den 1. marts
2020. Der ydes et støttebeløb svarende til 50 pct. af månedens støtteberettigede
takstsum.
Følgende lufthavnstakster kan medtages i den støtteberettigede takstsum:

1. Startafgift, som er gradueret efter luftfartøjets vægt eller opkræves pr. dag.
2. Passagerafgifter pr. afgående passager (evt. gradueret efter om passageren er
transfererende eller er i transit), herunder eksempelvis securityafgift,
handlingafgift, CUTE-afgift og PRM-afgift.
Følgende lufthavnstakster kan ikke medtages i den støtteberettigede takstsum:
1. Parkerings- og opholdsafgifter
2. Ground handling afgifter
3. Safetyafgift
Der gives udelukkende støtte til ruteflyvninger med passagerer og charterflyvninger
med passagerer. Der ydes ikke støtte til fragtflyvninger, General Aviation (GA),
ambulanceflyvning og tomflyvning.
En virksomhed kan maksimalt modtage 800.000 EUR i støtte efter afsnit 3.1 i
”Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien
under det nuværende COVID-19-udbrud” 1 med senere ændringer2. Denne
støtteordning hører under disse rammebestemmelser, hvorfor en virksomhed
maksimalt kan få 800.000 EUR efter denne ordning, ligesom støttebeløbet reduceres
tilsvarende, hvis virksomheden modtager, eller har modtaget, anden støtte under
disse rammebestemmeler.

Ansøgning om støtte
For at få støtte, skal den enkelte lufthavn sende en ansøgning til Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen (TBST). Der skal sendes separate ansøgninger for hver måned, ligesom
der skal sendes separate ansøgninger for hver enkelt lufthavn.
Ansøgningsskemaerne, som skal benyttes, findes i Bilag 1-3 til denne vejledning.
Ansøgningen sendes pr. mail til info@tbst.dk, cc. ajo@tbst.dk og salu@tbst.dk, med
følgende i emnefeltet:
”[Selskabsnavn] – Ansøgning Luftfartspakken, pulje til lufthavne”

Meddelelse fra Kommissionen om Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger
til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud (2020/C 91 I/01)

1

2

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

Støtte for månederne august-oktober
Ansøgningen om støtte for månederne august, september og oktober, skal være TBST
i hænde hhv. 16. oktober 2020 (ansøgninger vedr. august måned), 31. oktober 2020
(ansøgninger vedr. oktober måned) og 30. november 2020 (ansøgninger vedr.
november måned).
Ansøgninger for månederne august, september og oktober skal indeholde:
a) En opgørelse over antal operationer og passagerer opdelt efter de
støtteberettigede typer af lufthavnstakster, som de fremgår af lufthavnens
takstblad af 1. marts 2020 (Bilag 1).
b) Takstblad pr. 1. marts 2020 (vedlægges kun, hvis det ikke er indsendt i
forbindelse med en tidligere ansøgning under ordningen).
c) Beregning af månedens støtteberettigede takstsum samt ansøgt støttebeløb
(Bilag 1).
d) En underskrevet Tro- og loveerklæring om, at oplysningerne angivet i
ansøgningen er retvisende (Bilag 1).
e) En underskrevet Tro- og loveerklæring om ansøgningens overensstemmelse
med EU’s statsstøtteregler (Bilag 2).
Støtte for månederne november-december
Ansøgningen om støtte for månederne november og december, skal være TBST i
hænde senest den 7. december 2020.
Ansøgninger for månederne november og december skal indeholde:
a) En opgørelse over estimerede antal operationer og passagerer opdelt efter de
støtteberettigede typer af lufthavnstakster, som de fremgår af lufthavnens
takstblad af 1. marts 2020, samt forudsætninger herfor (Bilag 3).
b) Takstblad pr. 1. marts 2020 (vedlægges kun, hvis det ikke er indsendt i
forbindelse med en tidligere ansøgning under ordningen).
c) Beregning af månedens estimerede støtteberettigede takstsum, samt
estimeret støttebeløb (Bilag 3).
d) En underskrevet Tro- og loveerklæring om ansøgningens overensstemmelse
med EU’s statsstøtteregler (Bilag 2).
Herudover skal ansøger fremsende følgende vedr. støtte for november og december,
så det er TBST i hænde senest den 31. januar 2021:
e)

f)
g)
h)

En opgørelse over faktiske antal operationer og passagerer opdelt efter de
støtteberettigede typer af lufthavnstakster, som de fremgår af lufthavnens
takstblad af 1. marts 2020 (Bilag 1).
Beregning af månedens faktiske støtteberettigede takstsum, samt ansøgt
støttebeløb (Bilag 1).
En underskrevet Tro- og loveerklæring om, at oplysningerne angivet i
ansøgningen er retvisende (Bilag 1).
En underskrevet Tro- og loveerklæring om ansøgningens overensstemmelse
med EU’s statsstøtteregler (Bilag 2).

For ansøgninger modtaget den 7. december 2020 gælder, at TBST behandler
ansøgningen og melder tilbage til ansøger senest den 31. december 2020, om der kan
tildeles støtte på baggrund af ansøgningen. Hvis dette er tilfældet meddeles ligeledes
et loft for støtten. Eventuel tildelt støtte vil først blive udbetalt efter den 31. januar,
når ansøger har fremsendt dokumentation for den faktiske trafik, som angivet i pkt. eh ovenfor. Støttebeløbet som udbetales, udregnes på baggrund af den faktiske trafik i
perioden.

Yderligere information
TBST kan anmode lufthavnene om yderligere dokumentation i forbindelse med
behandlingen af ansøgningen, herunder kan TBST anmode om en erklæring afgivet af
en uafhængig godkendt revisor for oplysningerne vedr. støtteberettiget trafik, samt
beregningen af støtteberettiget takstsum og støttebeløb.

Udbetaling af støtte
TBST udbetaler støtte til de enkelte lufthavne indenfor 15 arbejdsdage efter
ansøgningsfristens udløb. Dog gælder det særligt for ansøgninger vedr. november og
december, at støtten udbetales indenfor 15 arbejdsdage efter fristen for indsendelse af
dokumentation for faktisk trafik udløber.
Støtten udbetales til den konto, der er tilknyttet lufthavnens CVR-nummer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
info@tbst.dk
www.tbst.dk
Støtteordning til lufthavne

