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Vejledning til hvordan du anmoder om enten delvis eller fuld 

tilbagebetaling af den udbetalte kompensation 
 

 

 

 

 

 

Fuld tilbagebetaling af kompensationsbeløb:  

Hvis du vælger at tilbagebetale den fulde kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen. 

Anser Erhvervsstyrelsen ved modtagelsen af virksomhedens fulde tilbagebetaling af den udbetalte 

COVID-kompensation, kompensationssagen for værende afsluttet og der vil derfor ikke foregå 

yderligere sagsbehandling. Såfremt informationer som ansporer til yderligere kontrol fremkommer, 

kan sagen genåbnes og pålægges revision. 

Hvis virksomheden ønsker kompensation for samme periode, som der er blevet tilbagebetalt 

for, skal du genansøge, på præcis samme måde, som da du søgte det oprindelige 

kompensationsbeløb.   

 

Delvis tilbagebetaling af kompensationsbeløb:  

Hvis du vælger frivilligt at tilbagebetale dele af den kompensation, du har modtaget fra 

Erhvervsstyrelsen, skal du selv fastlægge det beløb, som du tilbagebetaler. Vælger du at tilbagebetale 

dele af kompensationen, vil din kompensationssag først endeligt blive afsluttet, efter 

Erhvervsstyrelsens efterkontrol. 

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du vælger at tilbagebetale dele af den udbetalte 

kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, så kan det tilbagebetalte beløb ikke 

refunderes. 

Derudover er der fastsat et minimumsbeløb på 10.000 kr., og der vil ikke kunne behandles 

tilbagebetalings-anmodninger på mindre end det fastlagte minimumsbeløb. 

 

 

 

 
Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål til kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline på 

70 80 90 89. 
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Delvis tilbagebetaling for ejer som har modtaget lønkompensation: 

Delvis tilbagebetaling er for ejere som fejlagtigt har søgt og modtaget lønkompensation. Efter 

indbetalingen af den modtaget kompensation vil man derefter på almindeligvis og efter de til enhver 

tid gældende betingelser, kunne søge kompensation for selvstændige. 

I anmodningsblanketten skal du i indtaste ejerens navn, samt det fulde beløb som virksomheden 

specifikt har modtaget for ejeren.  

Er der i samme kompensationssag udbetalt til medarbejdere i virksomheden vil kompensationssagen 

først endeligt blive afsluttet, når Erhvervsstyrelsen har gennemført en efterkontrol af din virksomheds 

sag. Hvis der i kompensationssagen udelukkende er søgt for ejeren vil Erhvervsstyrelsen betragte 

sagen som værende lukket. 

 

Fælles for både fuld tilbagebetaling, delvis tilbagebetaling og delvis tilbagebetaling for ejer: 

 

Hvem kan anmode om at tilbagebetale? 

Alle ansøgere, der har fået godkendt en kompensationsansøgning og har fået udbetalt et 

kompensationsbeløb. Har mulighed for at anmode om at tilbagebetale hele eller dele af det 

udbetalte kompensationsbeløb. 

 

Sådan gør du 
 

1. Du skal udfylde en anmodningsblanket. Du kan vælge mellem tre blanketter: Fuld 

tilbagebetaling, delvis tilbagebetaling og delvis tilbagebetaling for ejer på 

lønkompensationsordningen. Af hensyn til administrationen af de mange ansøgninger skal en 

frivillig tilbagebetaling ske i forhold til den individuelle kompensationssag med reference til 

det korrekte sagsnummer.  

2. Send dernæst den udfyldte anmodningsblanket til frivilligtilbagebetaling@erst.dk. Mail-

boksen er krypteret, og vil derfor blive modtaget som sikker post.  

I blanketten oplyses det beløb, du ønsker at tilbagebetale, det sags-nr. som fremgår af det 

udbetalingsbrev, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, samt en kontaktperson. 

3. Erhvervsstyrelsen fremsender efterfølgende en bekræftelse på, at anmodningen er modtaget, 

samt et ”betalingskrav” på det tilbagebetalingsbeløb, du har oplyst.  

4. Dernæst indbetales det fastsatte ”betalingskrav”.  

5. Erhvervsstyrelsen sender en bekræftelse på, at beløbet er modtaget. Det tilbagebetalte beløb 

vil herefter indgå i den endelige opgørelse af kompensationsbeløbet, der vil blive fastsat i 

forbindelse med efterkontrollen af kompensationssagen.  


