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Fødevareministeriets vejledning om kompensationsberettigede faste 

omkostninger ved dvalekompensation 

 

Når du søger om dvalekompensation, fordi din minkvirksomhed midlertidig er nedlukket som følge af 

det midlertidige forbud mod hold af mink, kan du i denne vejledning orientere dig om, hvilke faste 

omkostninger der normalt anses som kompensationsberettigede. 
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1. Introduktion 

Minkvirksomheder kan som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink vælge mellem enten at 

nedlukke sin minkvirksomhed permanent og ansøge om nedlukningserstatning eller at nedlukke sin 

minkvirksomhed midlertidigt og ansøge om dvalekompensation. 

 

Minkvirksomheder, der ansøger om dvalekompensation, vil i henhold til § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om 

minkvirksomheders ansøgning om erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt 

forbud mod hold af mink som følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen 

(acontobekendtgørelsen) modtage kompensation for faste omkostninger, inklusive nødvendige 

driftsomkostninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter, som følge af det midlertidige 

forbud mod hold af mink. 

 

Denne vejledning beskriver, hvilke faste omkostninger, der normalt anses som 

kompensationsberettigede, når du ansøger om dvalekompensation. 

 

Du kan ansøge om dvalekompensation ved anvendelse af ansøgningsblanketten ”Ansøgning om 

erstatning og kompensation som følge af midlertidigt forbud mod hold af mink” på virk.dk senest den 1. 

april 2022. 

 

Hvis du søger om dvalekompensation har du frem til den 31. december 2023 mulighed for at ansøge om 

i stedet at modtage erstatning og kompensation for permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift 

mod samtidig at tilbagebetale modtaget dvalekompensation til Fødevarestyrelsen. 

 

Du kan læse bekendtgørelsen her: [link til retsinformation]. 

 

2. Vurdering af faste omkostninger 

Når en minkvirksomhed ansøger om dvalekompensation, er det erstatnings- og 

taksationskommissionen, der skal vurdere, hvilke omkostninger der kan dækkes som 

kompensationsberettigede faste omkostninger. 

 

Erstatnings- og taksationskommissionen træffer afgørelse om et samlet skønnet beløb for 

kompensationsberettigede faste omkostninger i dvaleperioden. Dvaleperioden regnes fra den 1. januar 

2021 – 31. december 2022. Det er et vilkår for modtagelse af dvalekompensationen, at ansøgeren 

meddeler erstatnings- og taksationskommissionen, såfremt de i afgørelsen skønnede omkostninger, 

ikke afholdes, og tilbagebetaler kompensationen for de ikke afholdte omkostninger. Hvis de 

skønnede omkostninger viser sig højere end anslået kan minkvirksomheden ved indsendelse af 
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dokumentation til erstatnings- og taksationskommissionen anmode om, at den tildelte 

dvalekompensation forhøjes. 

 

Udgangspunktet er, at erstatnings- og taksationskommissionen skal foretage en besigtigelsesforretning, 

inden der træffes afgørelse om dvalekompensation.  

 

Erstatnings- og taksationskommissionen kan dog beslutte at træffe afgørelse om dvalekompensation på 

skriftligt grundlag, dvs. uden en besigtigelse. Det følger af § 12, stk. 3, i bekendtgørelse om erstatnings- 

og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om 

erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv. 

 

Begrebet faste omkostninger er ikke klart defineret i hverken lov eller bekendtgørelse, og det er derfor 

op til erstatnings- og taksationskommissionen at foretage en konkret vurdering for hver virksomhed af, 

hvilke omkostninger der kan anses som kompensationsberettigede faste omkostninger. 

 

Kommissionen er underlagt almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed og ligebehandling, 

hvorefter ens sager skal behandles ens. Det forventes således også, at der i takt med, at sagerne kommer 

til behandling hos kommissionerne, bliver udviklet en transparent og fast praksis for de mest 

almindelige kompensationsberettigede faste omkostninger.  

 

Det må i den forbindelse derfor også bemærkes, at der er tale om en dynamisk vejledning, der kan 

udvikle og ændre sig i takt med behandlingen af flere og flere sager. 

 

Det skal derudover understreges, at kommissionen – på trods af en vis ensretning – skal foretage en 

konkret vurdering for hver enkelt minkvirksomhed.  

 

Vurderingen af, hvorvidt en omkostning kan anses som en fast omkostning, vil således konkret tage 

udgangspunkt i følgende vurderingspunkter for omkostningen: 

 

 Den er uafhængig af virksomhedens salg, produktion og distribution. 

 Den skal afholdes, selv om virksomheden ikke har omsætning i en periode. 

 Den er anvendt og afholdt i Danmark. 

 Den relaterer sig til virksomhedens aktiviteter og ikke til virksomhedens medarbejdere 

personligt. 

 Den kan ikke med rimelighed afværges. 

 Den beror på en længerevarende aftale indgået senest den 4. november 2020 

(leverandør kan skiftes efter denne dato), og der er tale om en driftsnødvendig 

omkostning. 

 Den er dokumenteret i fornødent omfang. 

 Den ikke godtgøres på anden vis, herunder ved forsikring, offentlige tilskud, andre 

kompensationsordninger, huslejenedsættelser m.v.  
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3. Kompensationsberettigede faste omkostninger der normalt dækkes  

Selvom erstatnings- og taksationskommissionen foretager en konkret vurdering af, hvilke omkostninger 

der er faste, kan der på baggrund af ovenstående oplistes nogle omkostningstyper, der normalt vil kunne 

blive dækket som kompensationsberettigede faste omkostninger. 

 

Det vil som udgangspunkt være følgende overordnede omkostningstyper, der kan anses som faste 

omkostninger: 

1) Ejendomme. 

2) Driftsmæssige afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver,  hvor 

anskaffelsestidspunktet og anskaffelsesprisen på de enkelte aktiver, kan 

dokumenteres. 

3) Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver. 

4) Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer). 

5) Visse renteomkostninger og gebyrer. 

 

Med afsæt i disse omkostningstyper vil det herefter som udgangspunkt være nedenstående poster, der 

kan anses som faste omkostninger.  

 

Det skal dog understreges, at posterne nævnt nedenfor ikke kan anses som udtømmende, men er 

eksempler på, hvad der vil kunne anses som faste omkostninger. 

 

Det skal også bemærkes, at dækning normalt vil være betinget af, at aftaler og licenser mv., er indgået 

inden den 4. november 2020 (medkontrahent kan skiftes efter denne dato). 

 

Derudover er det en forudsætning, at virksomheden ikke i øvrigt har fået fuld erstatning eller 

kompensation for omkostningerne, jf. acontobekendtgørelsens § 12, stk. 2. Omkostninger, som er 

dækket andetsteds, f.eks. efter generelle covid-19 støtteordninger eller forsikringer, dækkes således ikke 

efter dvalekompensationsordningen. 

 

Der gælder herudover følgende regler for dækning af faste omkostninger, jf. acontobekendtgørelsens § 

9, stk. 2-4: 

 

 Hvis minkvirksomheden havde et gennemsnitligt årligt underskud i perioden 2015-2019 

fraregnet det år med det højeste resultat og det år med det laveste resultat, reduceres 

kompensationen med det gennemsnitlige årlige underskud.  

 Hvis minkproduktionen på tidspunktet for nedslagningen af mink som følge af COVID-

19 i 2020 var højere end det tilladte efter de meddelte godkendelser og tilladelser efter 

lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lov om miljøbeskyttelse og 

bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nedsættes 

kompensationen svarende til de estimerede faste omkostninger og driftsomkostninger 

ved en produktion i henhold til de meddelte godkendelser eller tilladelser. 
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 I det omfang tildeling af kompensationen udgør statsstøtte omfattet af EU-

statsstøttereglerne, er det en forudsætning for tildelingen, at minkvirksomheden har 

efterkommet eventuelle tilbagebetalingspåbud udstedt af Europa-Kommissionen i en 

eller flere afgørelser, hvor statsstøtte er fundet ulovlig og uforenelig med det indre 

marked, eller har deponeret et sådant påbudt tilbagebetalingsbeløb med renter. 

3.1. Husleje 

Husleje til minkvirksomheden kan som udgangspunkt medtages som en fast omkostning. Det samme 

gælder f.eks. fast leje af jord og grund eller lager samt forpagtningsafgift. 

3.2. Leje- og leasingomkostninger 

Leje- og leasingomkostninger kan bl.a. omfatte leje af maskiner, arbejdsredskaber, f.eks. en minilæsser. 

Det kan også være faste aftaler om leje af arbejdstøj eller køle- og fryserum. 

3.3. Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede 

aktiver 

Ved nødvendig vedligeholdelse forstås omkostninger, som virksomheden vil skulle afholde, uanset om 

der er drift eller ej, som ikke er afhængige af omsætning eller produktion, ikke har karakter af 

nyanskaffelser, og som er nødvendige for at bevare for at bevare aktivet driftsklart ved dvaleperiodens 

udløb. 

 

Det kan være omkostninger til materielle anlægsaktiver og lejede eller leasede aktiver, som f.eks. er 

begrundet i lovmæssige eller sikkerhedsmæssige krav, funderet i en fast kontrakt, der er uopsigelig i 

kompensationsperioden, som er nødvendige for at aktivet ville kunne fungere, selv om driften lukkes 

ned, eller som er nødvendige for at udbedre skader som følge af nedbrud, skade, brand eller lignende 

begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol, og som ikke dækkes af en forsikring. 

 

Nødvendig vedligeholdelse kan f.eks. være: 

1. Lovpligtige eftersyn 

2. Serviceaftaler 

3. Dækskifte 

4. Lovpligtige reparationer og reservedele 

5. Skadedyrsbekæmpelse 

6. Kloakservice og skorstensfejning 

7. Udbedring af kritiske skader 
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3.4. El og opvarmning 

Omkostninger til varme, el, gas, brændsel til fyr, vandforbrug, vandafledningsafgift, spildevandsafgift 

og lignende kan som udgangspunkt medtages som faste omkostninger – f.eks. abonnement, gebyrer, 

afgifter eller acontobeløb betalt over huslejen. 

 

Omkostningerne skal periodiseres således, at der kun medtages omkostninger, der er afholdt i 

kompensationsperioden. 

3.5. Nødvendig, løbende rengøring 

Faste aftaler om eller driftsnødvendige udgifter til f.eks. rengøring, dagrenovation og lignende kan 

normalt medtages som faste omkostninger. 

3.6. Ejendomsskatter 

Grundskyld, dækningsafgift, miljøgebyr og lignende til minkvirksomhedens ejendomme i Danmark kan 

som udgangspunkt medtages som faste omkostninger.  

3.7. Licenser på anvendelse af software mv. 

Software kan bl.a. omfatte bogholderi- og lønadministrationssystemer og vagt-, overvågnings- og 

alarmsystemer. 

3.8. Abonnementer (herunder forsikringer) 

Minkvirksomhedens erhvervsforsikringer dækkes som udgangspunkt. Det samme gælder faste 

abonnementer knyttet til minkvirksomheden på telefoni, internet, bredbånd og kontingenter til 

erhvervsformål, f.eks. brancheorganisationer, erhvervsorganisationer og -foreninger mv. 

3.9. Øvrige faste omkostninger 

Øvrige faste omkostninger kan f.eks. omfatte grøn miljøafgift, revision, bogføring, gebyrer for 

certificeringsordninger og kontrol fra myndigheder, opretholdelse af autorisationer, dyrevelfærdsafgift 

og lignende. 

3.10. Visse renteomkostninger og gebyrer 

Renteomkostninger på lån optaget før den 4. november 2020 til aktiver, der har været anvendt i 

minkvirksomheden. Har aktivet kun delvist være anvendt i minkvirksomheden, dækkes kun den andel 

af renteomkostningerne, der kan henføres til denne.  

3.11. Nødvendige lønomkostninger 

Nødvendige lønomkostninger i dvaleperioden, herunder til vedligehold, vil normalt kunne dækkes som 

faste omkostninger. Det kan f.eks. være til opsyn af bygninger, bogføring og lignende. 
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4. Tabsbegrænsningspligt og dokumentationskrav mv. 

Det skal fremhæves, at der gælder en generel tabsbegrænsningspligt for virksomhederne i 

dvaleperioden, ligesom virksomheden ikke i dvaleperioden må påbegynde nye vedligeholdelsesopgaver, 

som ikke er strengt nødvendige, og indregne det i omkostningerne. Det indebærer, at der kan være 

forskelle i vurderingen af, hvilke omkostninger der kan dækkes for forskellige virksomheder henset til 

de konkrete omstændigheder i sagerne. 

 

Derudover bemærkes, at erstatnings- og taksationskommissionen i konkrete tilfælde og i mangel af 

tilstrækkeligt detaljerede bogføringsmateriale eller anden dokumentation for de faste omkostninger vil 

kunne fastsætte et estimat over de faste omkostninger ud fra de faste omkostninger for sammenlignelige 

minkvirksomheder. Det er erstatnings- og taksationskommissionen, der indhenter dokumentation for 

de enkelte poster og bestemmer, hvilken dokumentation der kan kræves for de enkelte tabsposter. 

 


