
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kompensationsordning Kompensation for en virksomheds faste 
omkostninger   

Kompensation for en virksomheds 
faste stedbundne omkostninger 

(faste omkostninger light)   
Lønkompensation   Kompensation til selvstændige med 

CVR-nummer   Kompensation til freelancere   

Beskrivelse af kompensationsordningen 

For virksomheder, der har haft et fald i omsætning på 
mindst 30% og for mindst 4.000 kr. eller 8.000 kr. i faste 

omkostninger. 

For virksomheder, der har haft et fald i 
omsætning på mindst 30% og for mindst 

4.000 kr. i faste omkostninger. 
(stedbunde omkostninger: 

lokaler, bygninger, vand, varme og 
forsikringer.) 

 

For virksomheder, der har hjemsendt 30% 
eller mere end 50 af virksomhedens 

ansatte med fuld løn i en periode. De 
ansatte må ikke arbejde, mens de er 

hjemsendt. 

For selvstændige med CVR-nr. der har haft 
en gennemsnitlig omsætning på mindst 

10.000 kr. pr. måned og et forventet tab i 
omsætning på mindst 30%.  

Den selvstændige har højst 25 ansatte, 
ejer mindst 25% og arbejde selv i 

virksomheden. 

For freelancere med B-indkomst, der har 
haft en gennemsnitlig B-indkomst på 

10.000 kr. pr. måned og et forventet tab i 
indkomst på mindst 30%.  

Eller for freelancere med både A- og B-
indkomst, der har haft en månedlig B-
indkomst på minimum 2.500 kr. og A-

indkomst på maks. 25.000 kr. 

Læs mere Læs mere Læs mere Læs mere Læs mere 

Hvilke virksomhedstyper kan søge? 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
• Freelance med CVR-nummer 

A og/eller B-indkomst 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
• Freelance med CVR-nummer  

A og/eller B-indkomst 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 

 
• Freelance med A og/eller B-indkomst  
• Freelance uden CVR-nummer med 

B-indkomst 

Kan foreninger med CVR-nummer søge? 

Ja, undtagen organer inden for den offentlige forvaltning. 
Eller hvis institutioner modtager offentlige tilskud, som 

udgør mere end halvdelen af driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige tilskud, 
som udgør mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på en konkret 
vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige tilskud, 
som udgør mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på en konkret 
vurdering. 

Nej Nej 

Kan selvejende institutioner med CVR-nummer søge? 

Ja, undtagen organer inden for den offentlige forvaltning. 
Eller hvis institutioner modtager offentlige tilskud, som 

udgør mere end halvdelen af driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige tilskud, 
som udgør mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på en konkret 
vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige tilskud, 
som udgør mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på en konkret 
vurdering. 

Nej Nej 

Kan anden udenlandsk virksomhed søge? Ja, hvis virksomheden er registreret i CVR-registret. Ja, hvis virksomheden er registreret i CVR-
registret. 

Ja, hvis virksomheden er registreret i CVR-
registret, og medarbejdere har 

arbejdssted i Danmark. Der er særlige 
regler for udenlandske virksomheders 

datterselskaber i Danmark. 

Ja, hvis den selvstændige er registreret 
som fuldt ansvarlig deltager i 

virksomheden i CVR-registret og har et 
CPR-nummer.  

Nej 

Kan filialer søge? Ja Ja Ja Kompensation opgøres per CVR-nummer.  Nej 

Overblik over landsdækkende kompensationsordninger  
 
 
Oversigten viser de kompensationsordninger, som alle virksomheder i hele Danmark kan søge, hvis de opfylder kravene for den enkelte ordning. Der kan søges kompensation fra og med 
den 9. december. Læs mere om den præcise kompensationsperiode ved at følge linket på ordningerne. 
 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger-i-perioden-1-november-2020-til-28-februar-2021/14e6f958-c68c-4d44-a895-3b4afa705b3a/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-for-faste-omkostninger-%E2%80%93-uden-revisorerklaering/0fb157c5-b797-4701-a622-a6d5bc4f2df4/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/genaabning-af-loenkompensation/3fdd2510-b0e2-40ea-b89c-083d06263d72/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-selvstaendige/6a72169d-8558-4c33-afe4-231b58768ed7/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/hjaelp-til-freelancere-der-er-beroert-af-restriktioner/b8b11f11-5d8d-4904-aa96-0ea7c5af6d4b/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kompensationsordning 

Kompensation for en 
virksomheds faste 

omkostninger, hvis den er 
omfattet af restriktioner 

Kompensation for en 
virksomheds faste 

stedbundne omkostninger 
(faste omkostninger light) 

Kompensation til 
leverandører til aflyste, 

private arrangementer for 
kasserede varer 

Lønkompensation 
Kompensation for aflyste 

eller udskudte 
arrangementer 

Kompensation til 
selvstændige med CVR-

nummer, der er berørt af 
restriktioner 

Kompensation til 
freelancere, der er berørt af 

restriktioner 

 
Kompensation til 
sæsonafhængige 

selvstændige med CVR-
nummer for december 2020 

 

 
Kompensation til 
sæsonafhængige 

freelancere for december 
2020 

Beskrivelse af 
kompensationsordningen 

For virksomheder, der har 
haft et fald i omsætning på 
mindst 35% og for mindst 
4.000 kr. eller 8.000 kr. i 

faste omkostninger. 

For virksomheder, der har 
haft et fald i omsætning på 
mindst 35%, mindst 4.000 
kr. i faste omkostninger pr. 

måned i 
kompensationsperioden. 

For virksomheder, der har 
haft fald i omsætning på 

mindst 35 %. 

For virksomheder, der har 
hjemsendt 30% eller mere 
end 50 af virksomhedens 
ansatte med fuld løn i en 

periode. De ansatte må ikke 
arbejde, mens de er 

hjemsendt. 
 

For arrangører, der har 
aflyst, udskudt eller 

væsentligt ændret et 
arrangement med flere end 

350 deltagere. 

For selvstændige med CVR-
nr., der har haft en 

gennemsnitlig omsætning 
på mindst 10.000 kr. pr. 

måned og et forventet tab i 
omsætning på mindst 30%.  
Den selvstændige har højst 
25 ansatte, ejer mindst 25% 

og arbejder selv i 
virksomheden. 

For freelancere med B-
indkomst, der har haft en 
gennemsnitlig B-indkomst 
på 10.000 kr. pr. måned og 
et forventet tab i indkomst 

på mindst 30%.  
Eller for freelancere med 

både A- og B-indkomst, der 
har haft en månedlig B-

indkomst på minimum 2.500 
kr. og A-indkomst på maks. 

25.000 kr. 

For sæsonafhængige 
selvstændige med CVR-nr. 
med tab i omsætning på 
mindst 50 % i december 

2020. 
Den selvstændige har højst 
25 ansatte, ejer mindst 25% 

og arbejder selv i 
virksomheden 

For freelancere med B-
indkomst, 

med både A- og B-indkomst, 
med tab i indkomst på 

mindst 50 % i december 
2020. 

 Læs om 9. jul -31. okt. 
Læs om 1. nov. – 28. feb. Læs mere Læs mere Læs om 6. nov. - 28. feb. 

Læs om 9. dec.- 14. feb. Læs mere Læs mere Læs mere Læs mere Læs mere 

Hvilke virksomhedstyper 
kan søge? 

 
• Enkeltmands-

virksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
   

 
   

 
• Enkeltmands-

virksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
   

  
   

 
• Enkeltmands-

virksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
   

  
   

 
• Enkeltmands-

virksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 

 
• Enkeltmands-

virksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
   

 
   

 
• Enkeltmands-

virksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 

 
• Freelance med både A- 

og B-indkomst  
• Freelance uden CVR-

nummer med 
B-indkomst 

 
• Enkeltmands-

virksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  

AMBA, FMBA og SMBA 

 
• Freelance med både A- 

og B-indkomst  
• Freelance uden CVR-

nummer med 
B-indkomst 

Hvilken periode kan der 
søges kompensation for? 

1. juli – 31. oktober 
1. november – 28. februar 19. august – 28. februar 26. – 27. september 6. november – 28. februar 

9. december – 14. februar 6. marts – 31. december  1. september – 31. januar  1. september – 31. januar 1.– 31. december 1.– 31. december 

Kan foreninger med CVR-
nummer søge? 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Nej Nej Nej Nej 

Kan selvejende institutioner 
med CVR-nummer søge? 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden 
for den offentlige 

forvaltning. Eller hvis 
institutioner modtager 

offentlige tilskud, som udgør 
mere end halvdelen af 

driftsudgifter. Det beror på 
en konkret vurdering. 

Nej Nej Nej Nej 

Kan anden udenlandsk 
virksomhed søge? 

Ja, hvis virksomheden er 
registreret i CVR-registret. 

Ja, hvis virksomheden er 
registreret i CVR-registret. 

Ja, hvis virksomheden er 
registreret i CVR-registret. 

Ja, hvis virksomheden er 
registreret i CVR-registret, 

og medarbejdere har 
arbejdssted i Danmark. Der 

er særlige regler for 
udenlandske virksomheders 
datterselskaber i Danmark. 

Ja, hvis arrangøren er 
registreret i CVR-registret. 

Ja, hvis den selvstændige er 
registreret som fuldt 
ansvarlig deltager i 

virksomheden i CVR-
registret og har et CPR-

nummer.  

Nej 

 
Ja, hvis den selvstændige er 

registreret som fuldt 
ansvarlig deltager i 

virksomheden i CVR-
registret og har et CPR-

nummer. 

Nej 

Kan filialer søge? Ja Ja Ja Ja Kompensation opgøres per 
CVR-nummer. 

Kompensation opgøres per 
CVR-nummer.  Nej Kompensation opgøres per 

CVR-nummer. Nej 

Oversigten viser de kompensationsordninger, som er åbne for ansøgning for virksomheder i hele Danmark, hvis de er berørt af 
restriktioner.  
 

Overblik over kompensationsordninger som følge af særlige restriktioner  
 
  
 
 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger-hvis-din-virksomhed-er-omfattet-af-restriktioner/e86cbca4-919d-45e0-9d60-ca8493f83631/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger-i-perioden-1-november-2020-til-28-februar-2021/14e6f958-c68c-4d44-a895-3b4afa705b3a/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-for-faste-omkostninger-%E2%80%93-uden-revisorerklaering/0fb157c5-b797-4701-a622-a6d5bc4f2df4/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/leverandoerer-til-aflyste-arrangementer-der-har-maatte-kassere-varer/732f88b0-abbf-4a7e-b801-798710f78eed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/loenkompensation-i-perioden-6-nov-28-feb/d5f28c8a-3ae8-4a6c-9d1b-a2e97c2b1173/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/loenkompensation-i-perioden-9-dec-14-feb/d29b94f1-5245-4221-8056-72cd8357f68f/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-hvis-du-er-arrangoer-af-stoerre-arrangementer/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-selvstaendige/6a72169d-8558-4c33-afe4-231b58768ed7/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/hjaelp-til-freelancere-der-er-beroert-af-restriktioner/b8b11f11-5d8d-4904-aa96-0ea7c5af6d4b/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-saesonafhaengige-selvstaendige/8fdf85a3-c537-4b01-98cb-c9dd2f242522/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-saesonafhaengige-freelancere/c8fc5f11-37df-45fb-b617-cc94f3059980/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kompensationsordning 
Kompensation for en 

virksomheds faste 
omkostninger  

Kompensation for en 
virksomheds faste stedbundne 

omkostninger 
(faste omkostninger light)   

Lønkompensation Kompensation for løn til 
pendlere 

Kompensation til selvstændige 
med CVR-nummer, der er berørt 

af restriktioner 

Kompensation til freelancere, der 
er berørt af restriktioner 

Beskrivelse af kompensationsordningen For virksomheder, der har haft et 
fald i omsætning på mindst 30%   

For virksomheder, der har haft et fald 
i omsætning på mindst 30% 
(stedbunde omkostninger: 

lokaler, bygninger, vand, varme og 
forsikringer.) 

 

For virksomheder, der har hjemsendt 
30% eller mere end 50 af 

virksomhedens ansatte med fuld løn i 
en periode. De ansatte må ikke 
arbejde, mens de er hjemsendt. 

 
For virksomheder, hvis ansatte, ikke 

kan pendle til arbejde i eller uden for 
de 7 berørte kommuner pga. 

restriktionerne fra 6.- 26. november 
2020, eller for ansatte der pendler 

internt i de 7 kommuner i perioden 6. 
– 15.  november. 

For selvstændige med CVR-nr. der har 
haft en gennemsnitlig omsætning på 

mindst 10.000 kr. pr. måned og et 
forventet tab i omsætning på mindst 
30%. Den selvstændige har højst 25 
ansatte, ejer mindst 25% og arbejde 

selv i virksomheden. 

For freelancere med B-indkomst, der 
har haft en gennemsnitlig B-indkomst 

på 10.000 kr. pr. måned og et 
forventet tab i indkomst på mindst 

30%. Eller for freelancere med både 
A- og B-indkomst, der har haft en 

månedlig B-indkomst på minimum 
2.500 kr. og A-indkomst på maks. 

25.000 kr. 

Hvilke virksomhedstyper kan søge? 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
• Freelance med CVR-nummer 

A og/eller B-indkomst 
 

Gælder for hele CVR-nummeret 
eller underliggende 
produktionsenhed (P-nr.) 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
• Selvstændige med CVR-nummer  

A og/eller B-indkomst 
 

Gælder for hele CVR-nummeret eller 
underliggende produktionsenhed (P-
nr.) 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 
 
Gælder for hele CVR-nummeret eller 
underliggende produktionsenhed (P-
nr.) 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  

AMBA, FMBA og SMBA 
 

Gælder for hele CVR-nummeret eller 
underliggende produktionsenhed (P-
nr.) 

 
• Enkeltmandsvirksomhed 
• PMV 
• IVS 
• ApS  
• A/S 
• I/S 
• K/S  
• AMBA, FMBA og SMBA 

 
• Freelance med A og/eller B-

indkomst  
• Freelance uden CVR-nummer 

med B-indkomst 

Kan foreninger med CVR-nummer søge? 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige 
tilskud, som udgør mere end 

halvdelen af driftsudgifter. Det 
beror på en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige 
tilskud, som udgør mere end 

halvdelen af driftsudgifter. Det beror 
på en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige 
tilskud, som udgør mere end 

halvdelen af driftsudgifter. Det beror 
på en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige 
tilskud, som udgør mere end 

halvdelen af driftsudgifter. Det beror 
på en konkret vurdering. 

Nej Nej 

Kan selvejende institutioner med CVR-nummer søge? 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige 
tilskud, som udgør mere end 

halvdelen af driftsudgifter. Det 
beror på en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige 
tilskud, som udgør mere end 

halvdelen af driftsudgifter. Det beror 
på en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige 
tilskud, som udgør mere end 

halvdelen af driftsudgifter. Det beror 
på en konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for den 
offentlige forvaltning. Eller hvis 

institutioner modtager offentlige 
tilskud, som udgør mere end 

halvdelen af driftsudgifter. Det beror 
på en konkret vurdering. 

Nej Nej 

Kan anden udenlandsk virksomhed søge? Ja, hvis virksomheden er registreret 
i CVR-registret. 

Ja, hvis virksomheden er registreret i 
CVR-registret. 

Ja, hvis virksomheden er registreret i 
CVR-registret, og medarbejdere har 

arbejdssted i Danmark. Der er særlige 
regler for udenlandske virksomheders 

datterselskaber i Danmark. 

Ja, hvis virksomheden er registreret i 
CVR-registret, og medarbejdere har 

arbejdssted i Danmark. Der er særlige 
regler for udenlandske virksomheders 

datterselskaber i Danmark. 

Ja, hvis den selvstændige er 
registreret som fuldt ansvarlig 
deltager i virksomheden i CVR-

registret og har et CPR-nummer.  

Nej 

Kan filialer søge? Ja Ja Ja Ja Kompensation opgøres per CVR-
nummer.  Nej 

Oversigten viser kompensationsordninger, der er målrettet virksomheder, berørt af nedlukningen i Nordjylland. Der kan søges kompensation for perioden fra den 6. 
november til og med henholdsvis den 15. eller den 26. november 2020, hvor nedlukningen var gældende.  
Læs mere om hjælp til virksomheder i Nordjylland 
 

Overblik over kompensationsordninger som følge af særlige restriktioner i Nordjylland  
 
  
 
 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/information-om-hjaelp-til-nordjyske-virksomheder/9fd07134-7702-4994-9212-f77e446783d7/

