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Agenda

1 BTAS, oprettelse af sager

2 Tilbageløbsmidler og sagsoprettelse

3 Dokumentation for rimelige priser 

4 Samme udgiftstyper og plukning

5 Armslængdeprincip og uafhængighed mellem parter

6 Konkrete sager, sagsbehandlers redskaber
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BTAS – oprettelse af sager
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Ansøgninger hentes

Modtagelse af 

ansøgning
Promis

Evt. oprettelse af cvr.
Skal sendes til LBST

Cvr. Oprettet i BTAS
Ansøger kan registreres i 

BTAS

Tidligst dagen efter 

indstillingsrunde

Ansøgning er nu en 

sag

Sagen printes og lægges 

til sagsbehandling

Sagsbehandling i 

BTAS

Tjekliste, aktiviteter, 

likviditetsbillede



Ansøgning 

indsendes

02 Overførsel af 

rammer 

igangsættes

Tilbageløbsmidler og sagsoprettelse
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Ønske om 

tilbageløbsmidler

Team 

sagsbehandling -

Sag oprettes:

Indstillingsskema 

gennemgås for 

ønske om 

tilbageløbsmidler

Hvis manglende:

Specifikt beløb

Kategori af 

tilbageløbsmidler

Høring til 

koordinator

Efter ønsket om 

midlers 

overensstem-

melse med 

rådighed er 

kontrolleret, 

anmodes LBST 

om overførsel af 

rammer i BTAS

LBST 

godkender 

rammer

Sagen kan 

oprettes og 

sagsbehandling 

kan påbegyndes



Formål: at sikre rimeligheden i ansøgt udgift ved udgifter på 50.000 kr. og derover

Minimum 2 sammenlignelige tilbud

Tilbudsgiver skal være uafhængig af ansøger

Tilbudsgivere skal være uafhængige af hinanden

Behøver ikke opfordringsskrivelse

Ansøger er ikke forpligtiget til at vælge et af tilbuddene
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Dokumentation for rimelige priser

Kan kun benyttes som dokumentation for udbud på udbetalingstidspunktet, hvis:

Ansøger har udsendt opfordringsskrivelse til tilbudsgiver, inden tilbuddet er afgivet

Ansøger har valgt et af de indkomne tilbud

Indsendt som dokumentation for udbud

Øvrige dokumentationskrav for udbud i Vejledning 

til projekter med LAG og FLAG tilskud version 1. 

juli 2018
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Sammenlignelige tilbud 

▪ Er direkte sammenlignelige – indeholder de samme elementer/ydelser
▪ Løfter samme funktion/opgave
▪ Kan identificeres i indsendte dokumentation, med fx mængde, antal, 

timepris mv.
▪ Ved priser fundet på nettet skal ansøger dokumentere hvem leverandøren 

er og cvr.nr

Intet navn på 

leverandør

Intet cvr.nr.

Ingen 

hjemmesideadresse

Ingen indikation om 

pris er ekskl./inkl. 

moms
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At plukke i tilbud 

Hvis ansøger har indhentet to sammenlignelige tilbud, indeholdende de 

samme delelementer, behøver han/hun ikke at ”plukke” de billigste i tilbuddet 

ud. I stedet kan ansøger bede om det billigste tilbuds sum i ansøgningens 

budget.

Tilbud 1
Køleskab – 10.000 kr.

Fryser – 12.000 kr.

Vin skab – 6.000 kr.

Rullebord – 1.200 kr.

Opvaskemaskine – 24.000 kr.

Samlet pris – 53.200 kr.

Tilbud 2
Køleskab – 11.500 kr.

Fryser – 9.800 kr.

Vin skab – 5.500 kr.

Rullebord – 2.200 kr.

Opvaskemaskine – 29.000 kr.

Samlet pris – 58.000 kr.

Ansøger beder om
Tilbud 1 - 10.000 kr.

Tilbud 2 - 9.800 kr.

Tilbud 2 - 5.500 kr.

Tilbud 1 - 1.200 kr.

Tilbud 1 - 24.000 kr.

I alt 50.500 kr.

Den fulde sum på tilbud 1 er billigst og beløbet ville være 

støtteberettiget i samlede projektomkostninger - 53.200 kr. 
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Samme udgiftsart- eller type

”Herunder skal Erhvervsstyrelsen vurdere, om flere udgiftstyper bør slås 

sammen og betragtes som en budgetpost, således at ansøger skal indhente to 

tilbud eller finde to priser på internettet.” 
Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud version 1. juli 2018, pkt. 9.10 ”Dokumentation for rimelige priser på udgifter på 50.000 kr. eller derover.

Materialer, inventar, udstyr og maskiner Samme udgiftstype

Planke Caféborde, 4 stk. 24.000 kr.

Køleskabe, 2 stk. 34.000 kr.

Lamper, 20 stk. 8.000 kr.

Malerier til dekoration af lokalet, 

6 stk.

15.000 kr.

Caféstole, 16 stk. 32.000 kr.

Kølemontre, 2. stk. 22.000 kr. 

= 56.000 kr. = 56.000 kr. 
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Samme udgiftstype - konsulent

Også gældende for konsulentudgifter:
”Herunder skal Erhvervsstyrelsen vurdere, om flere udgiftstyper bør slås sammen og betragtes som 

en budgetpost, således at ansøger skal indhente to tilbud eller finde to priser på internettet.”

Konsulentbistand Antal timer Timepris I alt

Design af flyer 25 450 kr. 11.250,00 kr.

Opsætning af hjemmeside 50 450 kr. 22.500,00 kr.

Design af menukort 25 450 kr. 11.250,00 kr.

Opsamling på 

markedsføring

40 450 kr. 18.000,00 kr.

I alt 63.000,00 kr.

Ingen tilbud 

medsendt

Sagsbehandler vil 

vurdere samme 

udgiftstype

Krav om 

dokumentation 

for rimelige priser



Formål: at sikre at prisen for en given ydelse ikke er påvirket af sammenfald af interesser

Tilbudsgiver og ansøger skal være uafhængige af hinanden

Udveksling af ydelser og varer skal ske fuldt ud som på det frie marked i fuld konkurrence

Der kan være personlige eller økonomiske interesser
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Armslængdeprincippet

Øvrige dokumentationskrav for udbud i Vejledning 

til projekter med LAG og FLAG tilskud version 1. 

juli 2018

Uafhængighed mellem tilbudsgivere

Formål: at dokumentere rimeligheden i ansøgt udgift, tilbud svarende til markedspris

To  tilbud skal være uafhængige af hinanden, for at kunne dokumentere markedspris

Tjekkes ved opslag på cvr.

Flere større kæder ejes af samme person/virksomhed
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Leverandører i legepladser og uderum 
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Armslængde mellem ansøger og tilbudsgiver

Tømrer- og 

murerforretning 

Kildeklap

Tilbud på entreprise:

Opførelse af bålhytte –

310.000 kr.

Ansøger: 

Kildeklovn Børnehule

Formand: 

Jens Kildeklap

Opførelse af bålhytte

Ansøgt: 310.000 kr.

Tømrermester 

Sørensen a/s

Tilbud på entreprise:

Opførelse af bålhytte

- 403.000 kr.

Entreprenør Larsen og 

Mogensen A/S

Tilbud på entreprise:

Opførelse af bålhytte

– 395.000 kr.

Billigste 

markedspris

Tilsagnsgrundlag 310.000,00 kr.

Ved brug af tilbud fra 

uafhængig leverandør

Samlede omkostninger 

395.000 kr.

Udbetaling, 

støtteberettiget = 

310.000 kr.

Ved brug af tilbud med 

armslængde:

Udbetaling, 

støtteberettiget:

310.000 kr. – 25 % 

= 232.500,00 kr.



Næste: 

Gennemgang af konkret 

sagsbehandling og 

sagsbehandlers redskaber i BTAS

Spørgsmål?


