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Bekendtgørelse om tilskud til Miljøstøtte til Arktis (DANCEA) 

 

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.51.31 til § 24 i finansloven for finansåret 2020 fastsættes: 

Kapitel 1 

Formål og anvendelse 

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilskud til Miljøstøtte til Arktis (DANCEA). Ordningen har til 
formål at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks 
nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk 
relevans.  

§ 2. Miljøstyrelsen kan efter reglerne i denne bekendtgørelse og inden for de årlige bevillingsmæssige 
rammer yde tilskud til hel eller delvis dækning af udgifter til aktiviteter som oplistet i finansloven. 
Miljøstyrelsen beslutter i overensstemmelse med finanslovens bestemmelser, hvor stor en del af 
bevillingen, der udmøntes som tilskud og drift, herunder drift af ordningen. 

Stk. 2. Det beløb, der fastsættes for det enkelte år, jf. stk. 1, kan opdeles i flere ansøgningsrunder, som 
fastsættes nærmere af Miljøstyrelsen. 

Kapitel 2 

Administration, ansøgning og prioritering af tilsagn 

§ 3. Miljøstyrelsen træffer efter ansøgning, og efter høring af relevante parter, afgørelse om hvilke 
aktiviteter, der kan opnå tilsagn efter § 2. Er der flere støtteegnede ansøgninger, foretager Miljøstyrelsen 
en prioritering i forhold til opfyldelsen af formålene beskrevet i finansloven, herunder navnlig videns- og 
kapacitetsopbygning, længerevarende monitoreringsindsatser, driftsrelaterede opgaver i forbindelse med 
arbejdet i Arktisk Råd og eventuel sammenhæng til andre projekter og aktiviteter.  

 § 4. Ansøgning med tilhørende projektimplementeringsplan og budget for det påtænkte projekt skal 
sendes til Miljøstyrelsen inden for en nærmere fastsat tidsfrist, som annonceres på Miljøstyrelsens 
hjemmeside, samt på www.statens-tilskudspuljer.dk. I forbindelse med annonceringen offentliggør 
Miljøstyrelsen kriterierne for vurderingen af ansøgninger og den bevillingsmæssige ramme for tilskud inden 
for ansøgningsrunden. Ansøger skal benytte det ansøgningsskema, som findes på Miljøstyrelsens 
hjemmeside: www.mst.dk.  

Stk. 2. Ansøgningen skal underskrives af ansøgers ansvarlige ledelse. Når flere ansøgere deltager i samme 
projekt, skal ansøgningen underskrives af såvel ansøgers som medansøgers ansvarlige ledelser, jf. dog stk. 3 
og 4.  

Stk. 3. Har ansøger eller medansøger givet den anden part, eller en tredjepart, fuldmagt hertil, kan 
ansøgningen underskrives af fuldmagtshaver. I så fald skal fuldmagten vedlægges ansøgningen. 
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Stk. 4. Når flere ansøgere deltager i samme projekt, skal der udpeges en fælles befuldmægtiget, som 
Miljøstyrelsen kan kommunikere med omkring projektet og med frigørende virkning kan udbetale tilskud 
til. 

Stk. 5. Ansøger henholdsvis eventuel medansøger skal underrette Miljøstyrelsen, hvis der efter indgivelse af 
ansøgningen er sket ændringer af ansøger eller medansøgers egne forhold, der har betydning for 
meddelelse af tilsagn, jf. § 17. 

§ 5. Såfremt en ansøgning, der rettidigt modtages af Miljøstyrelsen, jf. § 4, indholdsmæssigt vurderes at 
være mere relevant for puljen for Klimastøtte til Arktis, og det kan nås inden ansøgningsfristens udløb, 
oversendes ansøgningen til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og ansøger orienteres herom. 

Stk. 2. Såfremt en ansøgning, der rettidigt modtages af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet under 
tilskudsordningen for Klimastøtte til Arktis, indholdsmæssigt vurderes at være mere relevant for puljen for 
Miljøstøtte til Arktis, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har oversendt ansøgningen til 
Miljøstyrelsen, og ansøger er informeret herom, kan ansøgningen indgå i styrelsens samlede prioritering 
efter § 3. 

Kapitel 3 

Betingelser for tilskud 

§ 6. Det er en betingelse for at opnå tilskud, 

1) at tilskudsmodtager gennemfører de projektaktiviteter, der fremgår af projektbeskrivelserne, 
herunder at projektet gennemføres inden for projektperioden, jf. dog stk. 2, 

2) at tilskudsmodtager afgiver de oplysninger, som Miljøstyrelsen anmoder om til brug for 
sagsbehandlingen, 

3) at tilskudsmodtager for hvert kalenderår i projektperioden fremsender projektregnskab og 
statusrapport, der indeholder en redegørelse for de gennemførte aktiviteter i overensstemmelse med 
projektimplementeringsplan og budget for projektet, 

4) at tilskudsmodtager ved projektets afslutning udarbejder slutregnskab og slutrapport og foretager 
afrapportering til Miljøstyrelsen i henhold til tilsagnsskrivelsens vilkår, og 

5) at tilskudsmodtager i mindst 5 år, regnet fra den afsluttende udbetaling for projektperioden, 
opbevarer udbetalingsanmodninger og tilhørende originale projektregnskabsbilag. 

Stk. 2. Hvis projektet forsinkes, eller der opstår tvivl om projektets forudsætninger, formål eller 
gennemførelse, skal tilskudsmodtager straks skriftligt underrette Miljøstyrelsen herom og fremkomme med 
et skriftligt forslag til løsning af de opståede problemer med henblik på Miljøstyrelsens skriftlige accept 
heraf. 
 
Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå tilsagn, at projektresultater, herunder eventuelt underliggende 
materiale med direkte relation til projektet, offentliggøres. 
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Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætte vilkår omkring tilskudsmodtagers 
publicering af projektet, herunder at tilskudsmodtager skal orientere Miljøstyrelsen inden 
offentliggørelsen. 
 
§ 7. Ansøgere, der har fået tilsagn om tilskud, skal ved underskrift af tilsagnsskrivelsen meddele, om 
tilsagnet vil blive udnyttet, inden en frist, som Miljøstyrelsen fastsætter. Tilsagnet bortfalder, hvis 
Miljøstyrelsen ikke inden for den fastsatte frist modtager meddelelse fra ansøger om, at tilsagnet vil blive 
udnyttet. 
 

§ 8. Såfremt offentlige institutioner m.v., der ved siden af deres primære ikke-økonomiske aktiviteter også 
udøver økonomiske aktiviteter, opnår tilsagn efter denne bekendtgørelse, er de forpligtet til at adskille de 
to former for aktiviteter samt deres udgifter og finansiering således, at krydssubsidiering undgås. 

   
§ 9. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles inden for rammerne af gruppefritagelsesforordningen og 
forordningen om de minimis-støtte. 
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan fastsætte ændrede eller supplerende vilkår for tilskud, herunder om reduktion i 
tilskuddet, såfremt tilskud fra anden side efterfølgende viser sig at overstige det forudsatte ved 
meddelelsen af tilsagn efter § 3, jf. stk. 1. 
 
  § 10. Udstyr og software, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, er ansøgers og eventuel 
medansøgers ejendom, medmindre andet fremgår af tilsagnsskrivelsen. 
  Stk. 2. Ansøger og eventuel medansøger skal føre en liste over udstyr og software, der er helt eller delvist 
anskaffet for tilskuddet. Miljøstyrelsen kan kræve, at listen vedlægges den afsluttende betalingsanmodning. 
  Stk. 3. Under projektet skal udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, være til rådighed for 
projektet. 
  Stk. 4. Tilskudsmodtageren skal sørge for, at udstyr, anlæg og lignende, der er anskaffet helt eller delvist 
for tilskuddet, sikres behørigt under projektet, herunder ved forsikring, evt. som selvforsikring i 
overensstemmelse med cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten mv. 
 

Kapitel 4 

Tilskudsberettigede projektudgifter 

§ 11. Tilskud kan ydes til projektudgifter, der af Miljøstyrelsen er godkendt som relevante i forbindelse med 
den i § 3 nævnte afgørelse om tilsagn. Miljøstyrelsen meddeler skriftligt tilskudsmodtagere de nærmere 
betingelser for modtagelse af tilskud, herunder hvilke projektudgifter, der vil være tilskudsberettigede.  

Stk. 2. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end 100 % af de tilskudsberettigede udgifter, jf. også stk. 3. Der 
ydes ikke tilskud til moms.  

Stk. 3. I forhold til lønudgifter hos tilskudsmodtager kan der maksimalt ydes tilskud til 44 % overhead.  
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Kapitel 5 

Udbetaling af tilskud, regnskab og revision 

  § 12. Tilskud kan først udbetales, når ansøger og eventuel medansøger har dokumenteret over for 
Miljøstyrelsen, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, herunder har indsendt 
regnskab, jf. § 14, afrapportering, jf. § 15, og har afholdt alle udgifter, jf. dog § 13. 
Stk. 2. Strækker projektet sig over mere end et kalenderår eller afsluttes projektet først endeligt, jf. stk. 1, 
efter det kalenderår, hvor projektet har opnået tilsagn om tilskud, skal der foreligge en anmodning om årlig 
udbetaling senest den 15. december for de udgifter projektet er tilskudsberettiget til, vedlagt en 
statusrapport, jf. § 6, stk. 1, nr. 3. 
 
  § 13. Miljøstyrelsen kan bestemme, at tilskud skal udbetales i rater, der modsvarer de faktisk afholdte 
udgifter, jf. dog stk. 3. 
  Stk. 2. Hvis tilskud udbetales i rater, skal der foreligge økonomisk delregnskab samt faglig dokumentation 
for projektets aktiviteter og resultater for den periode, som rateudbetalingen dækker. 
  Stk. 3. Miljøstyrelsen kan bestemme, at tilskuddet kan forudbetales i rater. Uanset det foranstående kan 
de sidste 10 % af tilskuddet dog først udbetales når projektet er afsluttet, jf. § 12. 
 
  § 14. Ved projektets afslutning skal ansøger indsende et samlet regnskab for projektet samt eventuelt en 
revisorerklæring, jf. stk. 4. 
  Stk. 2. Regnskabet skal angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet i form af en specificeret 
regnskabsoversigt, i overensstemmelse med budgettets specifikationer efter Miljøstyrelsen nærmere 
anvisninger angivet i tilsagnsskrivelsen. Miljøstyrelsen kan kræve, at ansøger og eventuel medansøger 
indsender samtlige regnskabsbilag til gennemsyn. 
  Stk. 3. Ansøgers ansvarlige ledelse skal attestere regnskabet for projektet. Eventuel medansøgers 
ansvarlige ledelse skal attestere regnskabet for sin del heraf. Foreligger der en fuldmagt hertil, kan 
fuldmagtshaver attestere regnskabet, henholdsvis dele heraf. 
  Stk. 4. Regnskabet for projekter, hvor tilskuddet overstiger 100.000 kr., skal endvidere revideres af en 
registreret eller statsautoriseret revisor eller af den kommunale revision. Dette gælder ikke 
tilskudsmodtagere, der er underlagt Rigsrevisionen eller tilsvarende kontrolmyndighed. 
  Stk. 5 Tilskudsmodtager skal i mindst 5 år, regnet fra den afsluttende udbetaling for et kalenderår i 
projektperioden, opbevare udbetalingsanmodninger og tilhørende originale projektregnskabsbilag. 
 
  § 15. Som led i projektets afslutning skal ansøger og eventuel medansøger i overensstemmelse med 
tilsagnsskrivelsen, give faglige oplysninger om projektets gennemførelse og resultater, samt eventuelt 
andre nødvendige oplysninger, der giver grundlag for en vurdering af, om forudsætningerne for 
udbetalingen af tilskuddet er opfyldt. 
 

Kapitel 6 

Kontrol og underretningspligt 
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§ 16. Miljøstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. 
Miljøstyrelsen har i den forbindelse adgang til besigtigelse og anden kontrol med og indsigt i støttede 
projekter. 

§ 17. Tilskudsmodtager skal underrette Miljøstyrelsen om ethvert forhold, der har betydning for 
meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, og for Miljøstyrelsens kontrol med at de fastsatte vilkår 
overholdes, herunder underrette Miljøstyrelsen om supplerende tilskud modtaget fra anden side. 
Miljøstyrelsen kan indhente relevante oplysninger til kontrol af projektet. 

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal under hele projektforløbet uden ugrundet ophold underrette Miljøstyrelsen, 
hvis betingelserne for tildeling af tilskud ikke længere er opfyldt. 

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal under hele projektforløbet, på forlangende afgive en erklæring til 
Miljøstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tildeling af tilskud fortsat er opfyldt.  

 

Kapitel 7 

Bortfald og tilbagebetaling af udbetalt tilskud 

§ 18. Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilskud bortfalder helt eller delvist, hvis 

1) betingelserne for tilskud ikke opfyldes, jf. kapitel 3, 

2) tilskudsmodtager har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af 
betydning for afgørelsen om tilskud eller under projektforløbet, 

3) tilskudsmodtager undlader at udlevere de dokumenter, oplysninger mv. som er nødvendige for 
gennemførelse af kontrollen, eller 

4) hvis tilskudsmodtager ikke opfylder sin underretningspligt efter § 17. 

  Stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilskud efter stk. 1 og kan i den forbindelse 
bestemme, at udbetalte tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales. 
  Stk. 3. Skal et udbetalt tilskud helt eller delvis tilbagebetales, jf. stk. 2, forfalder det skyldige beløb til 
betaling senest 30 dage efter Miljøstyrelsen skriftligt har fremsat påkrav herom. Tilbagebetales det skyldige 
beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen med den rente, der er fastsat i § 5 i lov om 
renter og andre forhold ved forsinket betaling (Renteloven).  

 

Kapitel 8 

Klage 

§ 19. Miljøstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 
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Kapitel 9 

Ikrafttræden 

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020, og forbliver i kraft indtil den ophæves. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet den xx. xx 2020 

LEA WERMELIN 

     /Anne-Marie Vægter Rasmussen 


