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Kompensation for faste 
omkostninger kommer for 
sent ud til virksomhederne 

Nye tal fra Dansk Erhverv viser, at 40 pct. af de virksomheder, der har 
søgt om kompensation for faste omkostninger siden september 2020, 
har ventet mere end fire uger på svar. 16 pct. har ventet mere end otte 
uger. Sagsbehandlingstiden er markant højere for denne ordning end 
for to af de andre store ordninger, som blev indført i foråret; lønkom-
pensation og indkomststøtte til selvstændige og freelancere. Her har 
kun hhv. 21 pct. og 24 pct. ventet mere end fire uger.   
 
Mange danske virksomheder er udfordret af coronakrisen, som har medført restriktioner 
og nedlukning af store dele af samfundet. Virksomhederne er presset på likviditeten og 
frygter for, om de må dreje nøglen om i løbet af de kommende måneder.i  
 
For at redde så mange virksomheder og arbejdspladser som muligt er det vigtigt, at virk-
somhedernes ansøgninger om kompensation bliver behandlet så hurtigt som muligt, så 
pengene kan komme virksomhederne til gavn.  
 
Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvordan det står til med de hjælpepakker og kom-
pensationsordninger, som vores medlemmer har søgt støtte fra siden september 2020 
og frem til 25. januar.  
 
Undersøgelsen viser, at siden september 2020 er det især virksomheder i oplevelses-
sektoren (hoteller, restauranter, rejsebureauer mv.) og i detailhandlen med udvalgsvarer, 
der har søgt kompensation for faste omkostninger. Det er også virksomheder i disse 
brancher, der forventer at være særligt hårdt ramt på omsætningen i januar måned. Des-
uden viser undersøgelsen, at fire ud af ti af de virksomheder, der har søgt om kompen-
sation for faste omkostninger siden september 2020, har ventet mere end fire uger på 
en afgørelse. 16 pct. har ventet mere end otte uger. 42 pct. mener, at myndighederne har 
været for langsomme til at behandle deres ansøgning.  
 
Kompensation for faste omkostninger søges især af virksomheder i oplevelsessekto-
ren og i detailhandlen med udvalgsvarer 
15 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har siden september 2020 søgt om kompensation 
for faste omkostninger, se figur 1. Man kan søge om støtte fra denne ordning, hvis man 
er ramt af restriktioner, fx tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukninger eller rej-
serestriktioner samt andre restriktioner og hvis man har tabt mindst 30 pct. af sin om-
sætning pga. COVID-19.ii Der kan være flere virksomheder, som kommer til at søge ord-
ningen i den kommende tid. I undersøgelsen har 32 pct. af vores medlemmer fx angivet, 
at de forventer et fald i omsætningen på mere end 30 pct. i januar 2021 sammenlignet 
med januar 2020, se figur 2.   
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Figur 1: 
Andel virksomheder, der har søgt kompensation for faste omkostninger i 
perioden fra september 2020 frem til og med 25. januar – fordelt på 
branche 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021. 

Note: n (Alle virksomheder) = 1.193, n (Detailhandel – dagligvarer) = 59, n (Detailhandel – udvalgsvarer) = 178, n 

(Engroshandel) = 160, n (Oplevelse) = 56, n (Transport) = 222, n (Rådgivning) = 81, n (IT/tele) = 98, n (Fremstil-

ling) = 60, n (Manuel service) = 44, n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30. 

 
Figur 1 viser, at 52 pct. af virksomhederne i oplevelsessektoren har søgt om kompensa-
tion for faste omkostninger siden september 2020. Det er markant mere end gennem-
snittet for alle virksomheder. Derudover har detailhandlen med udsalgsvarer også brugt 
ordningen flittigt; her har 23 pct. ansøgt én eller flere gange siden september 2020.  
 
Det er også i oplevelsessektoren og detailhandlen med udvalgsvarer, at flest virksomhe-
der er ramt på omsætningen, se figur 2. Fx angiver 84 pct. af virksomhederne i oplevel-
sessektoren, at de forventer mindst 30 pct. lavere omsætning i januar 2021 sammenlig-
net med januar 2020. Det gælder for 68 pct. af virksomhederne i detailhandlen med ud-
valgsvarer.  
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Figur 2: 
Andel virksomheder, der forventer mere end 30 pct. lavere omsætning i 
januar 2021 sammenlignet med januar 2020 – fordelt på branche 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021. 

Note: n (Alle virksomheder) = 1.193, n (Detailhandel – dagligvarer) = 59, n (Detailhandel – udvalgsvarer) = 178, n 

(Engroshandel) = 160, n (Oplevelse) = 56, n (Transport) = 222, n (Rådgivning) = 81, n (IT/tele) = 98, n (Fremstil-

ling) = 60, n (Manuel service) = 44, n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30. 

 
Lange sagsbehandlingstider på ansøgninger om kompensation for faste omkostninger 
40 pct. af de virksomheder, der har søgt om kompensation for faste omkostninger, har 
ventet mere end fire uger på en afgørelse, se figur 3. 16 pct. har ventet mere end otte 
uger.  
   

Figur 3: 
Hvor mange uger gik der fra du sendte ansøgningen til du fik svar? Kom-
pensation for virksomheders faste omkostninger (oprindelig ordning) 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021. 

Note: n = 124. Det er kun virksomheder, der har fået svar på en ansøgning om kompensation for faste omkost-

ninger (oprindelig ordning), som indgår i figuren.  

 
Sagsbehandlingstiden er markant højere for denne hjælpepakke end for to af de andre 
store pakker, som blev indført i foråret; lønkompensation og indkomststøtte til selvstæn-
dige og freelancere. Her har kun hhv. 21 pct. og 24 pct. ventet mere end fire uger (ikke 
vist her). 
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De lange sagsbehandlingstider for hjælpepakken for faste omkostninger har skabt fru-
stration i mange virksomheder; 42 pct. af de virksomheder, som har ansøgt om kompen-
sation for faste omkostninger siden september 2020, mener, at myndighederne har væ-
ret for langsomme til at behandle deres ansøgning, se figur 4. 
 
Virksomhederne i oplevelsessektoren er også overordnet set af den opfattelse, at deres 
ansøgning er blevet behandlet for langsomt af myndighederne (ikke vist i figur). 76 pct. 
af virksomhederne i oplevelsesbranchen, der har søgt om kompensation for faste om-
kostninger, angiver, at myndighederne har været for langsomme til at behandle deres 
sag. Det gælder for 37 pct. af virksomhederne i detailhandlen med udvalgsvarer, som 
altså ikke er helt lige så utilfredse.  
 
   

Figur 4: 
Andel virksomheder der synes, at myndighederne generelt har været for 
langsomme til at behandle ansøgningen 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021. 

Note: n (Lønkompensationsordningen) = 261, n (Kompensation for virksomheders faste omkostninger) = 177, n 

(Indkomststøtte til selvstændige og freelancere) = 115. Det er kun virksomheder, der har søgt den respektive ord-

ning i perioden fra september 2020 og frem til og med 25. januar, som indgår i figuren.  

 
Af de virksomheder, der har søgt om lønkompensation mener hver fjerde, at myndighe-
derne har været for langsomme til at behandle ansøgningen, mens det samme gælder 
for tre ud af ti af de virksomheder, der har søgt indkomststøtte til selvstændige og free-
lancere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26%

42%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Lønkompensationsordningen Kompensation for virksomheders
faste omkostninger (oprindelig

ordning)

Indkomststøtte til selvstændige og
freelancere



 

info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000 
[Web] 

 ProfilInitialer/DokumentInitialer 
 

Side 5/5 

  
 

Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 27. januar 2021. 
  
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
 
Om Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser 
Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse, som afdækker de økonomiske 
konsekvenser af coronakrisen. Der er 1.193 virksomheder, som har svaret på undersø-
gelsen. Disse virksomheder er repræsentative for Dansk Erhvervs medlemmer på en 
række baggrundsvariable, såsom størrelse, branche og region. Stikprøven er dog ikke 
repræsentativ for det samlede danske erhvervsliv, da Dansk Erhverv ikke har medlem-
mer inden for bestemte brancher. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersø-
gelse med 1.193 respondenter er +- 2,9 pct. point. Usikkerheden er større i de tabeller 
eller figurer, som bygger på færre respondenter. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Christine Sinkjær-Rasmussen på 
chsi@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6156. 
 

i https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2021/hver-

tiende-virksomhed-har-stor-risiko-for-at-lukke.pdf  

ii https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/nu-genabner-den-generelle-kompensationsord-

ning-for-faste-omkostninger/  

Noter 
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