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Indledning: Kommer Danexit efter Brexit? 
Danmark trådte ind i det daværende EF sammen med Storbritannien i 1973. Dengang som nu var Danmark 
tæt allieret med det i europæisk sammenhæng store Storbritannien. Denne alliance har både politiske og 
økonomiske årsager, ikke mindst fordi den danske erhvervsstruktur i høj grad ligner den britiske med stort 
fokus på service og tjenesteydelser. 

Derfor er spørgsmålet om britisk forbliven eller udmeldelse ved den såkaldte Brexit-folkeafstemning 23. 
juni 2016 af stor betydning for EU og Danmark i særdeleshed. 

Baggrunden for afstemningen er, at den nuværende premierminister David Cameron i 2013 fastslog, at 
skulle hans parti vinde parlamentsvalget i 2015, ville han indlede en genforhandling af Storbritanniens 
forhold til EU og derpå afholde en folkeafstemning. Løftet bidrog til, at Camerons konservative parti i maj 
2015 vandt en overbevisende sejr, så partiet nu råder over 330 af det britiske underhus’ 650 medlemmer.1 
En EU-aftale om emnet blev indgået i februar 2016, hvorefter Cameron udskrev folkeafstemningen til 23. 
juni 2016.2  

I kampen for et ja har Cameron dog foreløbig måttet sande, at det kan blive svært at vinde flertal i den 
britiske befolkning for aftalen og dermed fortsat britisk EU-medlemskab. Oven i købet kan iagttagere 
notere sig, at britiske meningsmålinger må anses for at være ganske unøjagtige.3  

Denne analyse søger derfor at klarlægge både de juridiske4 og økonomiske perspektiver,5 der vil udspille sig 
efter 23. juni 2016. Tesen er, at afstemningen har stor betydning for Danmark i dobbelt forstand. Stemmer 
briterne ja, vil EU efter al sandsynlighed udvikle sig mere fleksibelt og i flere hastigheder med varierende 
grader af forpligtende samarbejde; stemmer briterne nej, må Danmark forventes at blive mødt at stærkere 
og mere omfattende krav om integration.  

 

                                                           
1 Se den nuværende fordeling af parlamentsmedlemmer på det britiske parlaments hjemmeside: 
http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/.  
2 Aftaleteksten findes i Det Europæiske Råd (2016): European Council Meeting (18 and 19 February 2016) – 
Conclusions. EUCO 1/16, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/02/EUCO-
Conclusions_pdf/. Baggrunden for afstemningen er den britiske European Union Referendum Act, 2015. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/pdfs/ukpga_20150036_en.pdf 
3 Meningsmålinger forud for det britiske parlamentsvalg i 2015 undervurderede med ca. 7 procentpoint tilslutningen 
til Cameron og de konservative, se Allen, Kate (2016): Fewer and better polls please says inquiry into 2015 election 
polling disaster. http://blogs.ft.com/ftdata/2016/03/31/fewer-and-better-polls-please-says-inquiry-into-2015-
election-polling-disaster/. 
4 Analysens del I. 
5 Analysens del II. 

http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/pdfs/ukpga_20150036_en.pdf
http://blogs.ft.com/ftdata/2016/03/31/fewer-and-better-polls-please-says-inquiry-into-2015-election-polling-disaster/
http://blogs.ft.com/ftdata/2016/03/31/fewer-and-better-polls-please-says-inquiry-into-2015-election-polling-disaster/
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English summary 
The purpose of this document is to analyse the legal and economic ramifications of Great Britain’s 
referendum 23 June 2016 on whether to remain in the European Union or not (Brexit). As is clearly 
demonstrated in the UK referendum campaign, significant uncertainties surround various macroeconomic 
scenarios. In the end, Analyseenheden 4V foresees no largescale economic downturn as a result of Brexit. It 
is both in the EU’s and the UK’s interest to carry on a trade regime with as little interruption as possible, 
f.ex. within the auspices of EEA. 

For Denmark, the ramifications of the British referendum are significant. If the UK elects to stay in the EU, 
longstanding Danish priorities like free trade, better regulation and subsidiarity stand to gain ground as the 
UK agreement will enter into force. This agreement carries limited legal significance while having a symbolic 
and political character that will contribute to reform. 

Conversely in case of Brexit, Analyseenheden 4V concludes Denmark will stand increasingly isolated, 
politically and economically, within the remaining EU. The Euro Group will become a dominant political 
factor and likely set an “ever closer union” agenda. This will place Denmark, which f.ex. has opted out of 
the euro, between a rock and a hard place. Renewed investor interest for the Danish currency, which is 
fixed to the euro, cannot be ruled out, for example up to and around 23 June 2016. On top comes 
Denmark’s longstanding trade relationship with the UK. The two countries entered the EC together in 1973 
and still share similar business climates and outlook. This often results in a shared view of EU regulation 
and internal market issues. 

Ultimately, a majority of Danish elected officials could decide to enhance the country’s EU integration, but 
this ambition is unlikely to be shared by a majority of Danish voters. An opinion poll carried out on behalf of 
Analyseenheden 4V in March 2016 revealed a statistical dead heat between those who favour a Danexit, or 
Daxit, and those who would stay in case of Brexit. If verified by other surveys, this represents an 
extraordinary movement among Danish voters in direction of more EU skepticism. 

 

Analyseenheden 4V is a privately owned consultancy based in Denmark and Switzerland, delivering 
independent market and political analysis and advice for small and medium sized companies involved in 
export/import. Copenhagen, 11-12 April 2016. All rights reserved. 
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Konklusion: Den 23. juni 2016 holder Storbritannien folkeafstemning om, 
hvorvidt landet skal forblive i EU eller træde ud. For det danske EU-
medlemskab er Brexit-afstemningen af kvit-eller-dobbelt betydning. 
Et britisk ja vil være en dansk fordel, idet de aftaler, der er fundamentet 
for den britiske afstemning, vil styrke danske interesser i EU i relation til 
frihandel, konkurrencedygtighed, indre marked, borgernære 
beslutninger, mv.  
Stemmer et flertal derimod nej, ventes aftalen at bortfalde, og Danmark 
vil stå svækket i det resterende EU uden en af sine største politiske og 
erhvervsøkonomiske allierede.  
Især små og mellemstore danske eksportvirksomheder kan i tilfælde af 
Brexit opleve risikoen for, at det indre marked mister fokus på frihandel 
og konkurrence. På kort sigt kan der opstå fornyet investorinteresse 
omkring den danske fastkurspolitik over for euro. 
Politisk vil Danmarks position uden en alliance med Storbritannien 
gradvist blive forværret, uanset om Danmark bibeholder sin nuværende 
stemmevægt på 1,1% i Ministerrådet. Hertil kommer, at britisk udtræden 
gør Eurozonen til EU's omdrejningspunkt, formentlig med yderligere 
integration som resultat. 
Overordnet vil dette sætte Danmark i et dilemma, og Brexit kan både 
udløse overvejelser om yderligere dansk EU-integration eller et ”Danexit” 
eller ”Daxit”. En meningsmåling foretaget af Epinion for Analyseenheden 
4V i marts 2016 viser statistisk dødt løb mellem de danske vælgere, der i 
tilfælde af Brexit vil blive i EU (30%) og dem, som går ind for dansk 
udtræden (27%).  
 

 

 

 

 

 

Analyseenheden 4V er en kunde- og fondsfinansieret privat virksomhed, hvis analyser og konklusioner er 
uafhængige af særinteresser, herunder politiske partier, ideologier og religioner. 4V leverer analyser og rådgiver bl.a. 
små og mellemstore private virksomheder om markeder og eksportmuligheder.  
Alle rettigheder forbeholdes. Ved citat skal kilden nævnes. 
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Del I: 
Juridiske aspekter 
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Hvis briterne siger ja til den foreslåede aftale 
I det følgende analyseres den britiske aftale med EU juridisk, ligesom det vurderes, hvorvidt de enkelte 
punkter har betydning for Danmarks forhold til EU, hvad enten det ender med Brexit eller ej. Det er 
indholdet af aftaleteksten, der er omdrejningspunktet her6 og ikke aftalens juridiske rækkevidde.7 

Et britisk ja vil betyde, at den indgåede aftale i én eller anden form skal realiseres. I det følgende 
gennemgås aftalens enkelte elementer, som kan ses i faktaboksen nedenfor 

 
Faktaboks: Briternes EU-aftale i overskriftsform8 
Aftalen tager form af en beslutning fra EU’s stats- og regeringschefer 
samt seks supplerende dokumenter: 
En erklæring fra EU’s stats- og regeringschefer indeholdende et udkast til 
en beslutning af EU’s ministerråd9 
En udtalelse fra Det Europæiske råd om konkurrencedygtighed10 
Fire udtalelser fra Europa-Kommissionen om varierende emner.11 
Den overordnede aftale består af seks dele:  

x Indledende betragtninger / præambel 
x Økonomisk styring 
x Konkurrencedygtighed 
x Suverænitet 
x Sociale ydelser og fri bevægelighed 
x Afsluttende bestemmelser 

 

                                                           
6 Det er således selve aftalens juridiske konsekvenser, der analyseres. Det noteres, at der er fhv. få af denne type 
analyser, idet de fleste iagttagere fokuserer på mere overordnede konsekvenser, såsom f.eks. at forordninger mister 
retskraft, håndteringen af Storbritanniens handelsaftaler m.m.; se f.eks. Dhingra, Swati & Sampson, Thomas (2016): 
Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Centre for Economic Performance, London 
School of Economics and Political Science. http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit01.pdf. Se også Gehring, Markus 
W. (2016): Brexit and EU-UK trade relations with third states. EU Law and Analysis – Expert insight into EU law 
developments. http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/03/brexit-and-eu-uk-trade-relations-with.html, der fra et 
handelspolitisk og juridisk perspektiv argumenterer for et at forblive i EU.  
7 Herunder f.eks. hvorvidt aftalen binder Europa-Kommissionen (der dog er ganske kort berørt nedenfor). Se evt. 
Peers, Steve (2016): The draft UK/EU renegotiation deal: is it really ’legally binding’ and ’irreversible’? EU Law and 
Analysis – Expert insight into EU law developments. http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-ukeu-
renegotiation-deal-is-it.html, der behandler dette spørgsmål. 
8 Opsummering af Det Europæiske Råd (2016). Selve aftalen antager form af en beslutning taget af EU’s stats- og 
regeringschefer. Denne beslutning – ”Decision of the Heads of State or Government, Meeting Within the European 
Council, Concerning a New Settlement for the United Kingdom within the European Union” – er at finde som bilag I i 
konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd, se Det Europæiske Råd (2016), s. 8-24. 
9 Det Europæiske Råd (2016), bilag II, s. 25-28 
10 Det Europæiske Råd (2016), bilag III, s. 29-31 
11 Det Europæiske Råd (2016), bilagene IV-VII, s. 32-36 

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit01.pdf
http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/03/brexit-and-eu-uk-trade-relations-with.html
http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-ukeu-renegotiation-deal-is-it.html
http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-ukeu-renegotiation-deal-is-it.html
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Hvert element er søgt vurderet i forhold til to arbejdsspørgsmål, der begge fokuserer på institutionelle og 
retlige konsekvenser: 

x Hvilke konsekvenser har det specifikke aftaleelement for EU? 
x Hvilke konsekvenser har det for Danmark? 

 

Præamblen 

Præamblen (eller forordet) er den tekst, som ethvert EU-retligt dokument indledes med. Præamblen 
indeholder nogle generelle overvejelser om baggrund, kontekst og bevæggrunde for det efterfølgende 
dokument med den konkrete beslutning. Præamblen siger således ikke så meget om selve indholdet af 
aftalen, men snarere om hvordan aftalen bør forstås. 

Præamblen til beslutningen fra Det Europæiske Råd indeholder 17 separate betragtninger. Nogle af disse 
betragtninger understøtter entydigt den britiske reform- og frihandelsdagsorden; andre er snarere udtryk 
for en begrænsning af de britiske reformambitioner. Syv af disse betragtninger henviser til andre 
dokumenter (hvoraf de fleste af behandlet i denne analyse), hvorefter ti betragtninger står tilbage i 
præamblen. Disse ti beskrives i tabellen nedenfor. 

 

Betragtning12 Vurdering af denne betragtning 
Ønske om inden for rammerne af traktaten at 
håndtere visse forhold rejst af Storbritannien En traktatreform her og nu afvises 

Ønske om afklaring af visse forhold, således at 
denne afklaring skal bidrage til fortolkning af 
traktaten; ønske om at skabe enighed om 
nationale parlamenters rolle såvel som en effektiv 
administration af bankunionen og 
konsekvenserne af øget eurointegration 

Hermed søger Det Europæiske Råd antagelig at 
guide EU-Domstolen 

Ihukommer målet om at etablere en økonomisk 
og monetær union med euroen som valuta – og at 
kun to lande har fravalgt euroen som valuta 
(mens andre er underlagt derogation, dvs. skal 
bruge euroen, hvis Rådet beslutter det) 

Euroens centrale (politiske) rolle understreges 

Ihukommer, at forskellige lande har forskellige 
forbehold, og at dette muliggør forskellige 
integrationsprocesser 

Understregning af, at denne aftale ikke er til hinder 
for yderligere integration 

Ihukommelse af de britiske forbehold 
(protokollerne 15, 19, 20, 21og 36 TEUF) 

Understregning af, at Storbritannien allerede i dag 
ikke tilhører gruppen af lande, der ønsker videre 
integration 

                                                           
12 Betragtningerne er at finde i Det Europæiske Råd (2016), s. 8-11. 
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Ihukommelse af, at Charteret for Fundamentale 
Rettigheder ikke har juridisk virkning i 
Storbritannien 

Jf. ovenfor 

Besluttet på at udnytte det indre markeds fulde 
potentiale Imødekommelse af en britisk (og dansk) prioritet 

Besluttet på at lette og understøtte et 
velfungerende euroområde 

Understregning af, at euroen som sådan har 
selvstændig prioritet 

Respekterende Unionens institutioner 

Påpegning af, at man med aftalen ikke ønsker en 
ændret magtfordeling mellem institutionerne – og 
ej heller en ny magtfordeling mellem EU's 
institutioner og nationale autoriteter 

Respekterende centralbankernes rolle 
Anerkendelse af BoE’s rolle i forhold til 
Storbritannien (og følgelig Nationalbankens i 
Danmark) 

 

Det samlede billede af den overordnede politiske forståelse af aftalen – sådan som denne præsenteres i 
præamblen – er, at man ønsker at imødekomme visse britiske prioriteter om især konkurrencedygtighed og 
national suverænitet i pengepolitikken, men uden at give køb på det resterende EU’s ret til yderligere 
integration.  

 

Sektion A: Økonomisk styring 

Ét af briternes centrale ønsker var at sikre, at lande, der står uden for euroen, ikke bliver diskrimineret. En 
sådan diskrimination kan eksempelvis forekomme, hvis eurolande indfører regler, der forfordeler eller 
forskelsbehandler virksomheder fra lande uden for euroen. 

Afsnittet indledes med at slå fast, at euroen er et krav for EU’s medlemslande fraset de lande, der har et 
forbehold, hvilket juridisk set kun er Danmark og Storbritannien.13 Endvidere slås det fast, at lande uden for 
euroen ikke må udgøre en forhindring for yderligere integration i Eurozonen. Omvendt skal kompetencerne 
i landene uden for euroen respekteres. 

Der er syv konkrete aftalepunkter i dette afsnit: ét om diskrimination, ét om bankunionen, ét om 
krisetiltagene i Eurozonen, ét om finansiel stabilitet, ét om Ministerrådet og Eurogruppen og disses forhold, 
ét om formelle bestemmelser og ét indeholdende et løfte om indholdet af en eventuelt kommende 
traktatrevision.  

Disse syv elementer og deres betydning for EU henholdsvis Danmark er opsummeret i tabellen nedenfor og 
gennemgås yderligere efterfølgende.  

                                                           
13 Sverige kan dog i praksis også tælles med til denne gruppe jf. nedenfor. 
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Aftaleelement14 Vurdering af konsekvenser for 
EU 

Vurdering af konsekvenser for 
Danmark 

Ikke-diskrimination mellem 
eurolande og ikke-eurolande 

Knæsætter princippet om det 
indre marked som EU’s 
fundamentale omdrejningspunkt; 
udvider ikke-
diskriminationsprincippet 

Kan styrke danske 
virksomheders retsstilling, når de 
agerer i eurolande 

Bankunionen har alene virkning 
for de deltagende lande Ingen direkte 

Ingen direkte, men kan påvirke 
kravene til danske (finansielle) 
virksomheder fra resten af EU 

Krisetiltag i Eurozonen Ingen direkte Ingen direkte 
Finansiel stabilitet Ingen direkte Ingen direkte 

Ministerrådet vis-á-vis 
Eurogruppen Ingen direkte 

I eventuelle diskussioner om 
dette emne vil Danmark blive 
fanget mellem juridiske 
realiteter og politiske ønsker 

Formelle bestemmelser Ingen direkte Ingen direkte 

Løfte om traktatændring 
Ingen direkte, men store 
konsekvenser for en eventuel 
traktatrevision 

Ingen direkte 

 

Det overordnede billede af disse aftaleelementer er, at det til trods for de mange tiltag kun er ganske få, 
der har reelle konsekvenser. Desuden er det åbenlyst, at aftalen på det økonomiske område sigter mod at 
tilfredsstille den britiske (og danske) prioritering af det indre marked som EU’s mest centrale opgave – 
dette dog uden at hindre andre lande i at udvide integrationen på andre områder også. 

 

Diskrimination 

Det Europæiske Råd har udstedt en supplerende erklæring vedrørende håndtering af yderligere integration. 
Denne erklæring indeholder et udkast til en ministerrådsbeslutning, og dette udkast behandles nedenfor. 

 

Ikke-diskrimination mellem eurolande og ikke-eurolande 

Håndteringen af relationerne mellem lande, hvori euroen er valuta, og lande, der står uden for euroen, er 
det første substantielle element i aftalen. Der britiske mål er at undgå, at Eurozonens prioriteter for 
økonomisk regulering skal trumfe de prioriteter, der måtte findes i andre lande i det indre marked. Aftalen 
fastslår således et klart princip om ikke-diskrimination på baggrund af valuta.  

                                                           
14 Denne del af aftalen findes i Det Europæiske Råd (2016), s. 12-15. 



 Empiri:  

 

 
           ANALYSEENHEDEN 4V APS                      www.a4v.dk                              CVR  37106461 
 
 

ANALYSEENHEDEN 4V APS  VIDEN. VÆKST. VELFÆRD. VERDEN. 

Denne analyse er lavet af Analyseenheden 4V. Ved citat skal kilden nævnes. 

Side | 10 

For EU har dette aftaleelement den konsekvens, at det indre markeds effektive funktion – på tværs af 
valutaområder – knæsættes som en mere central prioritet end f.eks. det enkelte valutaområde. Eller mere 
specifikt: man slår fast, at retsakter, der har med euroområdet at gøre, skal ”respektere det indre marked, 
såvel som økonomisk, social og territorial sammenhængskraft...”15 Dette er et væsentligt fortolkningssignal 
at sende, idet man hermed udvider begrebet ikke-diskrimination. For Danmark burde dette betyde, at især 
danske bank- og realkreditvirksomheders retsstilling i andre EU-lande styrkes. 

 

Bankunionen 

Det slås fast, at den suverænitetsoverdragelse, der følger af bankunionen m.m. alene omfatter de 
deltagende lande. Dette gælder lande, der har euroen som valuta, eller som frivilligt har tilsluttet sig 
bankunionen og derved overladt beføjelser til EU inden for f.eks. tilsyn med kreditinstitutioner. 

For EU har dette aftaleelement næppe større umiddelbar betydning. Det skyldes, at det gældende regelsæt 
allerede i dag er begrænset i sin rækkevidde. Danmark er f.eks. i dag ikke omfattet af bankunionens regler 
om tilsyn. Bestemmelsen er derfor overvejende af principiel betydning og har sandsynligvis større effekt 
ved at understrege det princip om ikke-diskrimination, der er beskrevet ovenfor, end i egen ret. For 
Danmark vil dette aftaleelement næppe få nogen betydning, bortset fra at danske finansvirksomheder 
ventes at blive påvirket – indirekte, men ikke juridisk – af de krav, som stilles til konkurrenter inden for 
bankunionen, især hvis denne er velfungerende. 

 

Krisetiltag i Eurozonen 

Krisetiltag i Eurozonen, f.eks. Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) – må ikke medføre finansielle 
forpligtelser for lande, der ikke deltager i euroen eller står uden for bankunionen. Dette understreges i 
aftalen for at undgå den uklarhed, der bl.a. var om håndteringen af eurokrisen i denne krises første faser. 

For EU har dette tiltag på overfladen få reelle konsekvenser, idet der groft sagt er tale om en gentagelse af 
tingenes nuværende tilstand ifølge artikel 125 TEUF. Imidlertid kan og bør dette emne kort vendes 
yderligere. Diskussionen af krisetiltagene har været ganske omsiggribende – ikke mindst set i lyset af 
nævnte artikel 125 TEUF, hvori det eksplicit slås fast, at EU ikke må hæfte for medlemsstaternes gæld, og at 
en medlemsstat ikke må hæfte for en andens gæld. 

Med den britiske aftale slås det nu igen fast, at lande, der står uden for bankunionen og/eller ikke har 
euroen som valuta, ikke kan bruges som hverken direkte eller indirekte bidragydere til de tiltag, som tages 
af hensyn til euroens finansielle stabilitet. 

For Danmark kan der være flere konsekvenser af en sådan udvikling. Det må forventes at betyde et skærpet 
skel mellem Eurozonen og landene udenfor. Det betyder også, at forskellen mellem at være med i euroen 

                                                           
15 Det Europæiske Råd (2016), s. 13. 
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eller ej bliver større, hvad enten der så er tale om fordele eller ulemper. Eller sagt på en anden måde: hvis 
de traditionelt EU-venlig partier i Danmark fortsat ønsker at føre Danmark ind i euroen, vil dette skridt 
gradvist blive større. 

 

Finansiel stabilitet 

Dette aftaleelement er en naturlig fortsættelse af de to foregående, idet det her slås fast, at landene uden 
for euroen bevarer deres beføjelser på det finansielle område, dog underlagt de tiltag, der tages i 
fællesskab i EU (herunder systemiske risici i den finansielle sektor).  

I lighed med de to foregående aftaleelementer er de direkte konsekvenser af denne aftaledel af begrænset 
betydning for både EU og for Danmark, idet man alene sætter en streg under den eksisterende orden. 
Dette er givetvis medtaget for at give briterne en forsikring om at kunne opretholde den nødvendige 
regulering til støtte for Londons rolle som finansielt centrum. 

 

Ministerrådet vis-á-vis Eurogruppen 

Ministerrådets rolle som det centrale organ for forhandling, diskussion og koordinering understreges i 
dette aftaleelement. Man gør det klart, at Ministerrådet er det vigtigste omdrejningspunkt for 
medlemsstaternes relationer, også i tilfælde hvor euroen diskuteres; og man gør det klart, at alle 
medlemsstater har ret til at deltage i diskussionerne i Ministerrådet, også selvom de ikke har stemmeret.  

Fra britisk side forekommer dette aftaleelement som et udtryk for et ønske om at få adgang til 
beslutningsgangene internt i Eurozonen. Denne tolkning vil man næppe støtte i eurolandene. 

 

Formelle bestemmelser 

Dette aftaleelement slår fast, at diskussioner om økonomiske bestemmelser kan prioriteres. 
Aftaleelementet har ingen direkte betydning for hverken EU eller Danmark. 

 

Løfte om en traktatændring 

Aftalens måske mest vidtgående element er det syvende og sidste. Heri slås det nemlig fast, at de 
økonomiske bestemmelser i aftalen ved en senere traktatrevision skal skrives ind i traktaterne. Dette er en 
– i hvert fald politisk – forpligtelse på at gøre aftalen langt mere substantiel, end tilfældet er i dag. 

For EU kan dette få vidtrækkende konsekvenser, idet man dermed allerede nu lægger sig fast på, hvad en 
kommende traktatrevision skal levere. Debatten vil til den tid ikke være om retning, men snarere om hvor 
substantielt dette løfte skal indfries, herunder eventulle institutionelle konsekvenser. Her vil man 
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sandsynligvis genfinde samme skillelinje som den, der er nævnt under punktet om Ministerrådet og 
Eurogruppen. Det er dog værd at bemærke, at der alene er tale om en hensigtserklæring i forbindelse med 
en traktatrevision. En sådan revision bliver ikke lovet i sig selv. Dog er denne traktatændring en 
forudsætning for, at aftalen kan få juridisk virkning, idet selve aftalen retligt set ikke forpligter f.eks. 
Europa-Kommissionen til at stille de konkrete og nødvendige forslag og desuden heller ikke forpligter f.eks. 
Europa-Parlamentet til at vedtage disse forslag.16 

 

Udkast til en rådsbeslutning vedr. yderligere integration i euroområdet17 

Dette udkast til en beslutning omhandler alene aftalens del A, dvs. den del, der omhandler økonomisk 
styring. Der er altså tale om et udkast til en beslutning om, hvordan man skal sikre, at der ikke sker 
diskrimination af ikke-eurolande og lande uden for bankunionen, hvis eller når de resterende lande tager 
yderligere skridt i føderal retning. 

Beslutningsudkastet siger kort og godt, at hvis der skal tages beslutning om yderligere integration i 
euroområdet / på baggrund af bankunionen, og denne beslutning efter traktaterne skal tages med 
kvalificeret flertal, så kan en medlemsstat, der ikke tager del i dette integrationsskridt anmode om, at 
emnet diskuteres yderligere. I givet fald skal Ministerrådet så vidt muligt søge at opnå konsensus. 

Beslutningen er med andre ord en form for sikkerhedsventil eller mildt veto, der gives til landene uden for 
euroen og bankunionen. En sådan beslutning kan sammenlignes med Luxembourg-kompromisset fra 
1966,18 men forekommer dog at være mere begrænset, og der er ingenlunde tale om en juridisk garanti 
eller en reel vetoret. 

For EU kan beslutningen dog for få en vis betydning; især hvis den tillægges samme vægt som Luxembourg-
kompromisset fra 1966. Samtidig er beslutningen ét af få elementer i den samlede aftale, der går imod 
udviklingen med ét integrationsspor for euro- og bankunionslande og ét integrationsspor for landene 
udenfor. Dermed kan beslutningen også få positiv betydning for Danmark, som i højere grad får mulighed 
for at påvirke beslutninger om yderligere integration.  

 

 

                                                           
16 Peers, Steve (2016): The draft UK/EU renegotiation deal: is it really ’legally binding’ and ’irreversible’? EU Law and 
Analysis – Expert insight into EU law developments. http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-ukeu-
renegotiation-deal-is-it.html, 
17 Udkastet til en ministerrådsbeslutning er indlejret i en erklæring fra EU’s stats- og regeringschefer, se Det 
Europæiske Råd (2016), bilag II, s. 25-28. 
18 Dette er bl.a. beskrevet hos Lenaerts, Koen & van Nuffel, Piet (2005): Constitutional Law of the European Union (2. 
udgave). London: Sweet & Maxwell, s. 420. Kompromisset slog fast, at når ”meget vigtige interesser” hos én eller flere 
medlemsstater var på spil, skulle man – selv om muligheden for kvalificerede flertalsafgørelser forelå – søge at 
fortsætte diskussionen i håb om at opnå konsensus. 

http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-ukeu-renegotiation-deal-is-it.html
http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-ukeu-renegotiation-deal-is-it.html
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Sektion B: Konkurrencedygtighed 

Aftalens afsnit om konkurrencedygtighed er ganske kort. Til denne del af aftalen er dog samtidig knyttet to 
erklæringer: en erklæring fra Det Europæiske Råd om konkurrencedygtighed og en erklæring fra Europa-
Kommissionen om subsidiaritet og byrdereduktion. Disse to emner – subsidiaritet og byrdereduktion – 
behandles således under samme overskrift, selvom der rettelig er tale om to i materien ganske forskellige 
emner. 

 

Aftaleelement19 Vurdering af konsekvenser for 
EU 

Vurdering af konsekvenser for 
Danmark 

Understregning af vigtigheden af 
konkurrencedygtighed og politiske 
tiltag med dette formål 

Ingen direkte Ingen direkte 

Etablering af en 
subsidiaritetsevalueringsmekanisme Ingen direkte 

Potentiel styrkelse af 
medlemsstaterne, herunder 
Danmark 

 

Aftalens del om konkurrencedygtighed er i al væsentlighed blot en politisk programerklæring: 

x For det første bekræftes de britiske prioriteter om konkurrencedygtighed, frihandel og 
subsidiaritet (dvs. at beslutninger så vidt muligt skal træffes efter nærhedsprincippet), men 
aftalen indeholder kun ét tiltag af reel juridisk betydning, nemlig etableringen af en mekanisme 
til evaluering af subsidiaritetsprincippet i forhold til eksisterende EU-lovgivning. 

 
x For det andet er det tvivlsomt, hvor stor en betydning denne evalueringsmekanisme reelt vil og 

kan få. Der er tale om ex post-evaluering af hårfine, politiske kompromisser, som i øvrigt 
allerede har været underlagt en subsidiaritetsvurdering i Europa-Kommissionens 
lovforberedende arbejde.20 

 
x For det tredje indeholder teksten en indre balance. På den ene side understreger den de 

britiske prioriteter som væsentlige, herunder fri bevægelighed for personer, services og kapital 
som en af Unionens essentielle mål. Samtidig understreges det på den anden side, at de 
britiske prioriteter ikke er mere væsentlige, end at de skal afvejes mod andre prioriteter som 
f.eks. forbrugerbeskyttelse, sundhed eller miljø.21  

                                                           
19 Denne del af aftalen findes i Det Europæiske Råd (2016), s. 15. 
20 Subsidiaritetsspørgsmålet er nemlig en integreret del af de forberedende konsekvensanalyser, jf. Europa-
Kommissionen (2015): Better Regulation Guidelines, SWD(2015) 111 final, http://ec.europa.eu/smart-
regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf.  
21 Det Europæiske Råd (2016), s. 15. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
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For Danmark har dette aftaleelement begrænset betydning, idet gennemførelsen vil føre til en politisk 
diskussion og ditto kompromis, der næppe afviger fra i dag. 
 

Erklæring fra Det Europæiske Råd om konkurrencedygtighed22 

Denne erklæring er i det store og hele en uddybning af ovenstående aftaletekst. Det slås således igen fast, 
at øget konkurrencedygtighed i form af byrdereduktion, bedre regulering m.m. er centrale prioriteter. 
Dette gøres i erklæringen ved at pege på nogle af de konkrete tiltag, der allerede er taget med dette formål 
for øje – herunder f.eks. REFIT-programmet23 og forslaget til en interinstitutionelle aftale om lettere, 
enklere og billigere lovgivning.24 Og igen henvises til, at dette arbejde skal afvejes i forhold til andre 
prioriteter såsom miljø, forbrugerbeskyttelse, sundhed mv. 

Mere substantielt indeholder erklæringen også et ønske fra Det Europæiske Råd om, at Europa-
Kommissionen styrker nærhedsprincippet (subsidiaritet) og eventuelt tager skridt til at omgøre initiativer, 
som strider med dette princip eller indeholder en ”uproportional reguleringsbyrde”.25 

For EU har denne erklæring dog overvejende symbolsk betydning, idet det indre markeds prioritet allerede 
er slået fast (også andetsteds i aftalen). Desuden forudser erklæringen ingen tiltag i retning af bedre 
regulering, byrdereduktion eller lignende, som ikke allerede er taget. 

Prioriteterne, der er omdrejningspunktet i denne erklæring, har traditionelt været danske prioriteter i EU. 
Derfor kan en styrkelse af disse prioriteter også være en fordel for Danmark, men om erklæringen reelt 
styrker prioriteterne er dog uklart. 

 

Erklæring fra Europa-Kommissionen om subsidiaritet og byrdereduktion26 

Europa-Kommissionen erklærer at ville etablere en gennemgang af eksisterende EU-lovgivning for at fastslå 
denne lovgivnings forhold til principperne om subsidiaritet og proportionalitet. Man forudser med andre 
ord en slags REFIT-program, som går ud på at sikre borgernær lovgivning, hvis effekt står mål med den 
administrative byrde. 

                                                           
22 Denne erklæring findes i Det Europæiske Råd (2016), bilag III, s. 29-31. 
23 REFIT er Europa-Kommissionens ”regulatory fitness and performance programme”, der analyserer udvalgt 
lovgivning ud fra en effektivitets- og byrdereduktionsvinkel, se http://ec.europa.eu/smart-
regulation/refit/index_en.htm.  
24 Europa-Kommissionen (2015): Provisional text of the proposed interinstitutional agreement on better regulation, 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/20151215_iia_on_better_law_making_en.pdf.  
25 Det Europæiske Råd (2016), s. 31. 
26 Denne erklæring findes i Det Europæiske Råd (2016), bilag IV, s. 32. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
file://///srv-bor-file01/Users$/mop/7.%20Privat/Diverse/Europa-Kommissionen
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/20151215_iia_on_better_law_making_en.pdf
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I princippet kan der være tale om en voldsom styrkelse af subsidiaritetsprincippet. Den nye mekanisme 
åbner en ny dør for medlemslande, der ønsker at gøre princippet om borgernær lovgivning (subsidiaritet) til 
et reelt gældende princip. Dette har traditionelt været en prioritet for bl.a. Danmark. 

Omvendt er det ikke sikkert, at erklæringen kommer til at gøre den store forskel. Ændringer af EU-
lovgivning en omstændelig affære, og mange retsakter er resultatet af fintskårne, politiske kompromisser, 
der kan være svære at ændre på. Desuden gennemføres allerede i dag eksplicitte subsidiaritetsovervejelser 
i forbindelse med Europa-Kommissionens forberedende arbejde. Disse overvejelser er en integreret del af 
de konsekvensanalyser, som Kommissionen udarbejder.27 Kommissionen har således i udgangspunktet ikke 
incitament til at drage konklusionerne for vidt, da det både vil kræve genforhandling af hele retsakter og 
ydermere underkende sit eget arbejde og sine egne konklusioner. 

 

Sektion C: Suverænitet 

Aftalens afsnit om suverænitet er blevet udråbt til det sted, hvor det slås fast, at det britiske parlament er 
suverænt på det britiske territorium. Dette er i praksis blevet oversat til fem konkrete aftaleelementer, 
herunder ”en stadig snævrere sammenslutning”28, subsidiaritetsprincippet, traktatprotokollers status og 
national sikkerhed: 

 

Aftaleelement29 Vurdering af konsekvenser for 
EU 

Vurdering af konsekvenser for 
Danmark? 

Referencer til ”stadig snævrere 
sammenslutning” gælder ikke 
for Storbritannien 

Ingen direkte Ingen direkte, gælder kun for 
Storbritannien 

Subsidiaritetsprincippet (se nedenfor) (se nedenfor) 

En subsidiaritetsmekanisme 

Styrkelse af de nationale 
parlamenter vis-á-vis de 
europæiske institutioner; 
svækkelse af Europa-
Kommissionen 

Potentiel styrkelse af Folketinget 
både i EU og over for regeringen 

Protokollernes status Ingen direkte Kan forstærke forbeholdenes 
betydning 

National sikkerhed Ingen direkte Ingen direkte 

                                                           
27 Jf. note 20. 
28 Den fulde ordlyd på dansk er ”en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk”, jf. præamblerne til 
Traktaten om den Europæiske Union og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde samt artikel 1 TEU. I 
den engelske version benyttes det lingvistisk set mere forpligtende begreb ”ever closer union” (egen understregning). 
Det er dog værd at bemærke, at der ikke er juridisk forskel på de to tekster. 
29 Denne del af aftalen findes i Det Europæiske Råd (2016), s. 16-18. 
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Suverænitetsafsnittets forskellige elementer trækker i lidt forskellig retning på en lidt paradoksal måde:  

x På den ene side er den reelle rækkevidde og praktiske virkning af styrkelsen af de nationale 
parlamenters rolle i EU-systemet sandsynligvis til at overse, givet at der er tale om en udvidelse 
af allerede eksisterende regler, der kun yderst sjældent er blevet anvendt. Der er i øvrigt en 
yderst høj tærskel for den foreslåede adgang for de nationale parlamenter til at bremse 
lovgivningsprocessen i tilfælde af problemer med subsidiaritet.  

 
x På den anden side trækker de mere symbolske elementer åbenlyst i retning af et EU i flere 

hastigheder. Mere konkret kan aftalen betyde, at forbehold og lignende arrangementer i 
protokoller til traktaterne gives større betydning, og at behandlingen af dem bliver mindre 
smidig. Dette kan måske få betydning for adgangen til parallelaftaler. 

 

En stadig snævrere sammenslutning/union 

Suverænitetsafsnittet indledes med at slå fast, at traktaternes princip om en bevægelse mod ”en stadig 
snævrere sammenslutning” (union) ikke gælder for Storbritannien. Denne konklusion efterfølges i aftalen af 
en kort redegørelse for, hvordan princippet i dag skal forstås. 

I denne forbindelse understreges det eftertrykkeligt, at princippet ikke har juridisk relevans og dermed ikke 
forpligter medlemsstaterne. Alligevel udstedes det løfte, at der ved en eventuelt kommende traktatrevision 
vil blive indsat en passus om, at princippet om en stadig tættere union ikke gælder for Storbritannien. Der 
er med andre ord tale om et ganske konkret løfte i aftalen. 

Omvendt har dette løfte næppe materiel betydning for EU. Der er tale om en symbolsk gestus, hvilket også 
understreges af, at princippet heller ikke i dag kan bruges til at pålægge medlemsstaterne nogen 
forpligtelser eller til at foretage en udvidende fortolkning EU’s institutioners kompetencer.30 

 

 

 

 

                                                           
30 Målet om ”en stadig snævrere sammenslutning” findes nemlig alene som hensigtserklæring i præamblerne til 
Traktaten om den Europæiske Union og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde samt i artikel 1 TEU, 
hvori det hedder, at ”[d]enne traktat udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere sammenslutning 
mellem de europæiske folk…”. Desuden findes formuleringen, når der tales om udenrigs- og sikkerhedspolitik (f.eks. 
artikel 24(2) TEU eller præamblen til protokol nr. 10 TEUF), og når der tales om økonomisk konvergens (f.eks. 
præamblen til protokol nr. 14 TEUF om Eurogruppen). 
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Subsidiaritetsprincip og -mekanisme 

Dette princip gentages, og det gøres klart, at udtalelser fra nationale parlamenter skal gives passende 
opmærksomhed af alle institutioner, der er involverede i en given beslutningsproces, samt at ”passende 
initiativer vil blive taget for at sikre dette.”31  

Et af disse passende tiltag bliver tilføjelsen af en såkaldt subsidiaritetskontrolmekanisme, der skal supplere 
dem, som allerede i dag eksisterer. I dag kan de nationale parlamenter således give et forslag fra Europa-
Kommissionen et ”gult kort”32 og et ”orange kort”.33  

I begge tilfælde er der tale om, at Europa-Kommissionen pålægges at genoverveje sit forslag. Denne 
mekanisme udvides med den britiske aftale, idet der indføres et nyt krav om, at udtalelse fra de nationale 
parlamenter – hvis de støttes tilstrækkeligt bredt – skal diskuteres som et selvstændigt punkt på et møde i 
Ministerrådet. Det slås endda fast, at der skal være tale om “en omfattende drøftelse” af ”de konsekvenser, 
der bør drages herudfra.”34 

Ydermere vil Rådet i dette tilfælde alene behandle et lovforslaget yderligere, hvis Europa-Kommissionen 
fremsætter et tilpasset forslag. Hvor det tidligere var Europa-Kommissionen selv, der alene besad 
kompetencen til at afgøre, om man skulle fremsætte et revideret forslag, så gives de nationale parlamenter 
nu den mulighed.35 

Dette er en markant styrkelse af vægten af udtalelser fra de nationale parlamenter, og desuden får de en 
længere tidsfrist (12 uger mod 8 uger i dag). Samtidig er det en svækkelse af særligt Europa-Kommissionen, 
idet denne institution fratages muligheden for at opretholde et forslag, hvis blot kritikken lyder fra 
tilstrækkeligt mange nationale parlamenter. Tidligere kunne man opretholde et forslag og forlade sig på, at 
hverken Europa-Parlamentet eller Ministerrådet ville afvise forslag som værende i strid med princippet om 
subsidiaritet (eller af andre årsager). 

                                                           
31 Det Europæiske Råd (2016), s. 17. 
32 Dette betyder, at Europa-Kommissionen skal genoverveje sit forslag. Derpå skal den enten genfremsætte det, 
ændre det eller trække det tilbage, jf. artikel 7 (2) i protokol nr. 2 til Traktaten om den Europæiske Unions 
Funktionsmåde. 
33 Dette betyder, at Europa-Kommissionen skal genoverveje sit forslag. Hvis forslaget efterfølgende genfremsættes i 
uændret form, skal Europa-Kommissionen lade det følge af en begrundet udtalelse herfor. Hvis enten Europa-
Parlamentet eller Ministerrådet afgør, at forslaget ikke løser de problemer med subsidiaritetsprincippet, som er rejst i 
udtalelsen fra de nationale parlamenter, falder forslaget, jf. artikel 7 (3) i protokol nr. 2 til Traktaten om den 
Europæiske Unions Funktionsmåde. 
34 Det Europæiske Råd (2016), s. 17. 
35 Det er dog værd at bemærke, at Ministerrådet afgør, hvornår et af Europa-Kommissionen tilpasset forslag er 
tilpasset tilstrækkeligt. De nationale parlamenter kan således alene afgøre formaliteten – at Europa-Kommissionen 
skal fremsætte et revideret forslag – og ikke indholdet endsige konsekvensen, se Granat, Katarzyna (2016): The draft 
renegotiating deal: A genuine red card? Tusk’s proposal and national parliaments. EU law and analysis – Expert 
insights into EU law developments. http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-renegotiation-deal-
genuine.html. 

http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-renegotiation-deal-genuine.html
http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-renegotiation-deal-genuine.html
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Tærsklen for at benytte denne mekanisme er imidlertid høj for de nationale parlamenter: alle 
parlamenterne i EU’s medlemsstater har to ”stemmer” (dvs. 56 i alt), og for at kunne iværksætte dette 
eksisterende ”gule kort”, skal en udtalelse støttes af mindst en 1/3 af disse stemmer, dvs. mindst støttes af 
19 stemmer hvilket ofte vil svare til støtte fra parlamenter i mindst 10 lande.36 For at iværksætte et ”orange 
kort”, skal en udtalelse finde støtte blandt mindst halvdelen stemmerne, dvs. mindst støttes af 28 stemmer 
svarende til parlamenterne i mindst 14 lande. Den nye mekanisme kræver, at udtalelsen støttes af mindst 
55 pct. af disse 56 stemmer, dvs. støttes af mindst 31 stemmer, hvilket reelt vil svare til støtte fra 
parlamenter i mindst 16 lande.37 

Subsidiaritetskontrolmekanismen blev introduceret med Lissabontraktaten i 2009, men pr. 2016 har den 
alene medført to gule kort og ingen orange.38 Erfaringen viser således, at dette aftaleelement næppe får 
reel betydning, selvom der formelt er tale om en styrkelse af bl.a. det danske Folketing.39 

 

Protokollernes status 

Her bekræftes protokoller som integrerede dele af traktatkomplekset; de må derfor ikke gives mindre vægt 
sammenlignet med andre traktatmæssige bestemmelser. Der lægges særlig vægt på de protokoller, der 
indeholder forbehold over for afsnit V i del tre i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, dvs. 
protokollerne 21 og 22. Sidstnævnte indeholder Danmarks retsforbehold. Dette aftaleelement indeholder 
således en mere direkte accept af forbeholdene som en integreret del af traktaten. 

For EU har dette element ingen videre, direkte betydning, idet der alene er tale om at fastslå den 
eksisterende, juridiske orden.  

Det samme gør sig gældende for Danmark. Understregningen af forbeholdenes status gør dog, at man må 
forvente, at eksempelvis det danske spillerum på det retspolitiske område i højere grad vil blive defineret af 
forbeholdet. Formuleret på en anden måde: Danmark kan muligvis i højere grad end tidligere henvise til 
forbeholdet i eksempelvis migrationspolitikken, men omvendt kan de øvrige lande vælge at være mindre 
smidige efter princippet om ”enten er man inde eller ude”, eksempelvis i spørgsmålet om Europol. 

 

                                                           
36 Bemærk, at landenes parlamenter tildeles to stemmer. Har et nationalt parlament to kamre – som f.eks. det 
britiske, nederlandske eller polske parlament – har hvert kammer to stemmer. Når der her skrives ”parlamenterne i 
mindst 9 lande” gælder dette således kun, hvis udtalelsen støttes af begge kamre i de pågældende lande (hvis 
landenes parlamenter har flere kamre). 
37 Se også gennemgangen hos Granat, Katarzyna (2016): The draft renegotiating deal: A genuine red card? Tusk’s 
proposal and national parliaments. EU law and analysis – Expert insights into EU law developments. 
http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-renegotiation-deal-genuine.html.  
38 I 2012 og i 2013. Eksemplerne er beskrevet på Europa-Kommissionens hjemmeside, se 
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/subsidiarity_en.htm.  
39 Og tillige COSAC (oprindeligt Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires Communautaires), 
som er forummet, hvori EU-udvalgene i parlamenterne i medlemslandene mødes, se http://www.cosac.eu/en/.  

http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-draft-renegotiation-deal-genuine.html
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/subsidiarity_en.htm
http://www.cosac.eu/en/
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National sikkerhed 

Aftalen fastslår, at national sikkerhed er et anliggende for medlemsstaterne. Dette følger direkte af artikel 4 
(2) TEU, hvilket også fremgår af aftalen. Aftaleelementet understøtter alene gældende ret. For Danmark er 
den direkte effekt af heraf om muligt endnu mindre på grund af Danmarks forbehold på forsvarsområdet. 

 

Sektion D: Sociale ydelser og fri bevægelighed 

Aftalens afsnit om sociale ydelser og fri bevægelighed er ét af de afsnit, der har modtaget størst 
bevågenhed. Det skyldes ikke mindst, at spørgsmålet om andre EU-borgeres adgang til sociale ydelser (som 
følge af ikke-diskriminationsprincippet) var én af de højeste prioriteter for de britiske forhandlere.  

Afsnittet om den fri bevægelighed indledes med en konstatering af, at den fri bevægelighed er en 
integreret del af det indre marked, men at forskellene mellem landenes sociale systemer gør, at 
bevægelighed ikke altid har rod i (et ønske om) ansættelse i et andet land: også de sociale systemer kan 
tiltrække. Afsnittet dækker over tre emner, hvis indhold er opsummeret i tabellen nedenfor. 

 

Aftaleelement40 Vurdering af konsekvenser for 
EU 

Vurdering af konsekvenser for 
Danmark? 

Fortolkning af artikel 45 TEUF Mulighed for strengere 
fortolkning af artikel 45 TEUF Ingen direkte 

Fortolkning af artikel 21 TEUF Ingen direkte Ingen direkte 

Overholdelse af love i 
medlemsstater 

Stramning af 
opholdsretsdirektivet.41 
Mulig styrkelse af visse 
Schengen- og visa-databaser (SIS 
og VIS) 

Stramning af 
familiesammenføringsregler 

Forordning 883/2004 
Indeksering af børneydelser, men 
ingen generelle ændringer eller 
præcedens 

Mulighed for indeksering af 
børne- og ungeydelsen 

Forordning 449/2011 

Indførelse af en 
”sikkerhedsmekanisme”, der i 
ekstraordinære situationer kan 
begrænse vandrende 
arbejdstageres adgang til nogle 
få, udvalgte ydelser 

Ingen direkte 

                                                           
40 Denne del af aftalen findes i Det Europæiske Råd (2016), s. 19-24. Aftalens sidste del – Sektion E om anvendelse og 
afsluttende bestemmelser (Det Europæiske Råd (2016), s. 24) – gennemgås ikke i denne analyse. 
41 Direktiv 2004/38. 
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Tiltrædelse af nye 
medlemsstater og den fri 
bevægelighed 

Ingen direkte Ingen direkte 

 

Det samlede billede af disse seks elementer er, at der nok forudses konkrete ændringer i EU-retten, men at 
disse ændringer altovervejende er af symbolsk karakter: 

x For det første tilføjes der ikke afgørende nyt til allerede eksisterende fortolkningspraksis i EU-
retten. Alene i afsnittet om fortolkningen af artikel 45 TEUF er der muligvis tale om et forsøg på 
at skabe grobund for en strengere fortolkning af den fri bevægelighed, men der ikke tale om en 
egentlig korrektion; kun hvad angår den forudsete ændring af opholdsretsdirektivet er en 
direkte korrektion af nugældende retspraksis. 

 
x For det andet har de forudsete ændringer i konkrete forordninger kun relevans for et meget 

lille antal ydelser. 

 

Fortolkning af artikel 45 TEUF 

Dette aftaleelement indledes med at gengive indholdet af artikel 45 TEUF og dennes artikels bestemmelse 
om, at den fri bevægelighed kan indskrænkes af hensyn til ”den offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
og den offentlige sundhed.”42 Dette er der intet nyt i. 
 
Men hertil tilføjes der i aftalen en passus om ”offentlig interesse” som grundlag for en indskrænkning i den 
fri bevægelighed.43 Dette er – i forhold til den direkte traktattekst – en nyskabelse. Aftaleelementet 
fremfører bl.a. det sociale systems bæredygtighed som et eksempel på en offentlig interesse, der (hvis 
forholdsreglerne er proportionale) kan begrunde en begrænsning af den fri bevægelighed.  

I aftaleteksten henvises til, at dette allerede i dag anerkendes i EU-Domstolens retspraksis på området; 
dette er der dog kun yderst sparsommelige eksempler på, idet Domstolen traditionelt og historisk har 
bidraget til en udvidende fortolkning af retten til fri bevægelighed og ikke-diskriminationsprincippet (og 
dermed adgangen til sociale ydelser) og samtidig slået ned på medlemsstaters argumenter om f.eks. 
proportionalitet og hensyn til det sociale systems bæredygtighed.44 

                                                           
42 Det Europæiske Råd (2016), s. 20; artikel 45 TEUF. 
43 Det Europæiske Råd (2016), s. 20. 
44 Der er en lang række eksempler på, at domstolen har underkendt medlemsstaternes argumenter om hensyn til det 
sociale systems bæredygtighed, se f.eks. Levin-sagen, C-53/81; Kempf-sagen, C-139/85; Grzelczyk-sagen (184/99), 
Bidar-sagen (C-209/03), bl.a. ved at udviske skellet mellem social sikring og social forsorg, se f.eks. Frilli-sagen (C-
1/72), Hoeckx-sagen (C-249/83), Giletti-sagen (C-93/86), Jauch-sagen (C-215/99). Bemærk, at disse domme dækker 
over en periode på over 40 år. 
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Aftaleteksten kan få betydning for EU-Domstolens fremtidige forståelse for begrænsninger i retten til den 
fri bevægelighed. Det er dog ikke første gang, at medlemslandene søger at korrigere EU-Domstolens 
fortolkning i en mere indskrænkende retning: det samme skete i begyndelsen af 1990’erne, da man søgte 
at begrænse muligheden for eksport af bestemte sociale ydelser.45 Dette førte dog ikke dengang til en varig 
ændring i Domstolens praksis.46  

Givet dette og givet retspraksis på området for fri bevægelighed og adgangen til sociale ydelser over de 
seneste 40 år, forekommer det derfor ikke realistisk, at Domstolen – på baggrund af denne aftaletekst – 
markant og varigt skulle ændre sin fortolkningspraksis. 

 

Fortolkning af artikel 21 TEUF 

Dette aftaleelement omhandler økonomisk inaktive EU-borgere, altså den egentlige sociale turisme.47 

Det slås i aftalen fast, at ophold i en anden EU-medlemsstat afhænger af selvforsørgelse. Dette følger 
direkte af de nugældende regler.48 Aftalen gør det klart, at dette kan begrundes i et ønske om at undgå, at 
disse personer og deres familie bliver en byrde for værtsstaten. Imidlertid følger det omvendt af EU-
domstolens retspraksis, at udvisning ikke kan blive ”den automatiske følge”49 af at være en byrde for et 
værtslands sociale system. Aftalen nævner videre, at man i medlemslandene kan nægte adgang til sociale 
ydelser, hvis ansøgeren ikke er arbejdstager i EU-retlig forstand eller ikke lever op til kravet om 
selvforsørgelse.50 Eneste mulige nyskabelse af denne del af aftaleteksten er, at ikke-erhvervsaktive EU-
borgere kan udelukkes fra minimumseksistensydelser, også selvom disse ydelser også anvendes til at 
facilitere adgangen til arbejdsmarkedet (som den danske kontanthjælp). 

Der ventes få eller ingen konsekvenser af dette punkt, idet der ikke lægges op til en strengere fortolkning af 
reglerne i forhold til i dag. I kraft af sin universelle velfærdsmodel kan Danmark således se sig forpligtet til 
at underholde ikke-erhvervsaktive EU-borgere, uanset om disse udgør en byrde for det sociale system.  

 

 

 

                                                           
45 Dette skete, da man med forordning 1247/92 tilføjede et bilag – Bilag IIa – til forordning 1408/71; i bilaget var 
oplistet en række såkaldte ”særlige, ikke-bidragspligtige ydelser”, der ikke kunne eksporteres. Det omfattede f.eks. det 
danske varmetilskud til pensionister. 
46 Se f.eks. førnævnte Jauch-sag (C-215/99). 
47 Modsat afsnittet om artikel 45 TEUF, der fokuserer på ”arbejdstagere”, sådan som dette begreb er defineret i EU-
retten. 
48 Som er beskrevet i direktiv 2004/38. 
49 Grzelczyk-sagen, C-184/99, præmis 43. 
50 Hvilket også allerede er set i retspraksis, jf. Dano-sagen, C-333/13, i al fald hvad angår særlige, ikke-bidragspligtige 
ydelser. 
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Overholdelse af love i medlemsstater 

Aftaleelementet om overholdelse af love i medlemsstater indeholder reelt set to dele, idet det både slås 
fast, at medlemsstaterne har ret til at søge at undgå svindel med de eksisterende regler, og at 
medlemsstaterne har ret til at nægte adgang til deres land for personer, der vurderes at udgøre en reel 
trussel. 

Det første er en direkte adressering af de regler, der følger af Metock-dommen fra 2008.51 Aftalen slår 
således fast, at medlemsstaterne har ret til at slå ned på bekvemmelighedsgiftemål mellem EU-borgere og 
borgere fra tredjelande samt disses brug af EU-reglerne om fri bevægelighed til at omgå nationale 
immigrationsregler. Det andet sigter mod bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet i almindelighed. 

Det første punkt adresseres i den sidste af Europa-Kommissionens erklæringer, der følger aftalen.52 Heri 
slås det fast, at Kommissionen vil stille forslag om ændring af opholdsretsdirektivet, så retten til fri 
bevægelighed ikke gælder for tredjelandesborgere, der ikke har haft lovligt ophold i EU, før de gifter sig 
med en EU-borger, eller som gifter sig med en unionsborger umiddelbart efter, at unionsborgeren har 
opnået opholdsret i en EU-medlemsstat.53 Dette er en stramning af EU-opholdsreglerne, som flugter med 
danske prioriteter. 

Desuden nævnes øget udveksling af information og administrativt samarbejde som noget, der skal udvikles 
yderligere. I relation til bekæmpelsen af terrorisme og kriminalitet tænkes efter al sandsynligvis på 
Schengen Information System (SIS) og det europæiske visainformationssystem (VIS). For Danmark har 
denne del af aftaleelementet næppe nogen direkte betydning. Allerede i dag deltager Danmark i Schengen 
Information System (SIS) og det europæiske visainformationssystem (VIS) på baggrund af den 
tilvalgsordning på Schengen-området, som findes i Danmarks nugældende retsforbehold.54 

 

Forordning 883/2004 

I forlængelse af de generelle overvejelser om fortolkning af EU-retten, hvad angår fri bevægelighed og 
adgangen til sociale ydelser følger to aftaleelementer, hvori Det Europæiske Råd beder Europa-
Kommissionen om at fremsætte ændringsforslag af to forordninger på området. 

                                                           
51 Metock-sagen, C-127/08. 
52 Det Europæiske Råd (2016), bilag VII, s. 35-36. 
53 Det Europæiske Råd, s. 35. Se også Peers, Steve (2016): The final UK renegotiation deal: immigration issues. EU law 
and analysis – Expert insights into EU law developments. http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-final-uk-
renegotiation-deal.html.  
54 Artikel 4, protokol 22 TEUF. 

http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-final-uk-renegotiation-deal.html
http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-final-uk-renegotiation-deal.html
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Den første af disse to er forordning 883/2004.55 Denne forordning foreslås ændret således, at der skabes 
mulighed for indeksering af børneydelser (svarende til den danske børne- og ungeydelse),56 når denne 
ydelse skal eksporteres. Dermed kan ydelsen tilpasses til leveomkostningerne i det land, hvor barnet bor 
frem for det land, hvor en eller begge forældre arbejder. I aftalen understreges det eksplicit, at det ikke er 
hensigten, at princippet om indeksering af ydelser ved eksport skal udbredes til andet end børneydelser. 

Dette aftaleelement er en klar imødekommelse af de britiske ønsker, men der er ikke tale om, at adgangen 
til sociale ydelser generelt skal svækkes (adgangen til børneydelsen forbliver uændret), og indekseringen 
skal – som nævnt – alene kunne bruges som princip på ét bestemt og særligt udvalgt område. Det er derfor 
næppe sandsynligt, at denne ellers meget konkrete indrømmelse til briterne vil kunne danne præcedens. 

For Danmark får aftaleelementet konkret betydning, idet man, når forslaget er realiseret, vil kunne 
gennemføre en indeksering af børne- og ungeydelsen og eventuelt begrænse udbetalingerne alt efter 
modtagerens opholdsland. 

 

Forordning 492/2011 

Forordning 492/2011 indeholder de generelle regler for arbejdskraftens fri bevægelighed.57 
Aftaleelementet om denne forordning omhandler indførelse af en sikkerhedsmekanisme, hvorved 
arbejdstagere fra andre EU-lande kan få begrænset deres adgang til udvalgte, ikke-bidragspligtige sociale 
ydelser (såkaldte ”non-contributory in-work benefits”).58 Adgangen kan dog alene begrænses, når et land 
oplever ”exceptionelle situationer”, der påvirker ”essentielle aspekter” af landets sociale sikkerhedssystem, 
eller exceptionelle situationer, der kan føre til ”alvorlige og vedvarende problemer” for landets 
arbejdsmarked eller i øvrigt sætte ”offentlige servicefunktioner under overdrevent pres.”59 

Rækkevidden af denne sikkerhedsmekanisme forekommer således begrænset: 

x For det første kan sikkerhedsmekanismen kun benyttes i ekstraordinære situationer, hvilket i 
sidste ende vil være EU-Domstolens afgørelse (ikke medlemsstaternes egen);60 og det er ikke 
nødvendigvis sandsynligt, at EU-Domstolen uden videre vil acceptere brugen af denne 
sikkerhedsmekanisme.61 

 

                                                           
55 Der er én af de mest centrale forordninger på dette område, idet det er i denne forordning, at reglerne for 
koordinering af de sociale ydelser EU’s medlemslande imellem fastsættes. Forordningen er en erstatning af forordning 
1408/71, der igen erstattede den oprindelige forordning 3/58. 
56 Se lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011 om en børne- og ungeydelse. 
57 Forordningen er en kodificering af den tidligere forordning 1612/68 og retspraksis vedrørende denne forordning. 
58 Det Europæiske Råd (2016), s. 23. 
59 Det Europæiske Råd (2016), s. 23. 
60 Det samme gør sig gældende med selve begrebet ”arbejdstager”, se Hoekstra-sagen, C-75-63. 
61 Peers, Steve (2016): The final UK renegotiation deal: immigration issues. EU law and analysis – Expert insights into 
EU law developments. http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-final-uk-renegotiation-deal.html. 

http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/02/the-final-uk-renegotiation-deal.html
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x For det andet er der ikke tale om en generel begrænsning af den frie bevægelighed. 
 
x For det tredje er der ikke tale om en generel begrænsning i adgangen til sociale ydelser, men 

alene en begrænsning i adgangen til visse bidragspligtige ydelser for folk, der er i arbejde. 

For Danmark betyder aftaleelementet i hvert fald i første omgang næppe det store, da Danmark – på 
nuværende tidspunkt – ikke har oplevet en tilstrømning af arbejdskraft fra andre EU-lande i samme omfang 
som Storbritannien. 

Opsummering: Hvordan ser EU ud, hvis aftalen virkeliggøres? 

Juridisk er der kun ganske lidt i den britiske aftale, der ser ud til at medføre væsentlige ændringer i EU-
retten eller EU’s institutionelle organisering, hvis et flertal af briterne beslutter sig for at forblive i EU ved 
folkeafstemningen 23. juni 2016. 

Hvad angår de to forslag til ændringer af specifikke forordninger, er der selvsagt tale om klare ændringer, 
der kan mærkes juridisk; i begge tilfælde suppleres reglerne med principper, der skal begrænse vandrende 
arbejdstagere og EU-borgere generelt i at udgøre en byrde for det sociale system i værtslandet. I begge 
tilfælde er der dog samtidig tale om ændringer med begrænset rækkevidde, idet man alene fokuserer på få 
og udvalgte ydelser. 

De indirekte følger af aftalen kan dog være mere vidtgående. Aftalen tilgodeser i mange henseender 
ønsker, der ligeså vel kunne være danske, og Danmark kan dermed drage fordel af aftalen. 

Dette skyldes bl.a. anerkendelsen af, at integrationen i EU reelt har antaget forskellige tempi for forskellige 
lande. Denne anerkendelse – et EU i flere hastigheder – er et kraftigt politisk signal, idet man derved skaber 
et billede af et bredt EU centreret om det indre marked og et parallelt snævert EU centreret om Eurozonen 
og bankunionen.  

x For EU betyder det, at landene uden for Eurozonen i højere grad må acceptere en øget 
integration i dybden. Det betyder også, at lande med forskellige forbehold – som f.eks. 
Danmark, Storbritannien og Irland – må forvente, at disse forbehold får større betydning. 
 

x For Danmark betyder det, at Danmarks position bør overvejes af de politiske partier, der nærer 
ønske om at placere Danmark anderledes, hvad enten dette så er nærmere eller fjernere fra 
EU’s kerne. Forskellen mellem at være ”inde” eller ”ude” er større med de fordele og ulemper, 
det giver. 

 

Figuren nedenfor illustrerer det nye modus operandi for EU, som aftalen skitserer. 
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I den inderste cirkel finder man eurolandene: Tyskland, Østrig, Frankrig, Benelux-landene, Italien, Spanien, 
Portugal, Grækenland, Slovenien, Slovakiet, de baltiske lande, Finland, Irland, Malta og Cypern. I den 
yderste finder man ikke-eurolande med forbehold såsom f.eks. Danmark og Storbritannien.62 

Hvis briterne siger nej til den foreslåede aftale 
Hvis aftalen falder ved den britiske folkeafstemning, er der i visse Brexit-kredse håb om fornyede 
forhandlinger med EU om en ny aftale, der kan bibeholde landet i EU. Dette forekommer lidet sandsynligt 
og skal ikke vurderes yderligere i nærværende analyse. 

Derimod vil aftalens bortfald, eller negation, betyde, at vægt og magtbalance mellem de forskellige 
grupperinger af medlemslande vil være uigenkaldeligt forskudt, især mellem landene uden for og inden for 
Eurozonen.  

Det følger af traktaterne, at EU’s medlemslande skal indføre en fælles valuta, euroen, når de lever op til de 
krav, der stilles herfor.63 Kun Storbritannien og Danmark har undtagelser på dette område. Det er derfor 
måske mere relevant at skelne mellem landene, der er forpligtet til at indføre euroen, og landene uden en 
sådan forpligtelse. Det er således ikke alene vægten af landene uden for euroen, der bliver reduceret; det 
er i høj grad også en mærkbar reduktion af vægten af de (få) lande, der aktivt har fravalgt euroen. 

I det følgende vurderes tre aspekter af et britisk nej: 

                                                           
62 Grænsen mellem de tre cirkler er flydende, da nogle ikke-eurolande har forbehold på nogle områder, mens andre 
har forbehold på andre områder. 
63 Artikel 119 (2) TEUF; dette og EU’s enekompetence, når først den fælles valuta er indført i et land, er også blevet 
fastslået i flere domme, se f.eks. Pringle-sagen, C-370/12, eller Gauweiler-sagen, C-62/14. 

Lande 
med  
forbehold 

Lande uden  
for euroen  
uden forbehold 

Det indre marked 

Bl.a. bankunion 

Eurozonen 

Eurozonen 
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x Styrkelse af Eurozonen i Ministerrådet. 
x Ændringer i Europa-Parlamentet. 
x Øget krav om ensartet EU-integration. 

 

Styrkelse af eurolande i Ministerrådet 

EU’s Ministerråd er et sted, hvor et Brexit vil få betydning for dagligdagen. For det første ændres 
stemmefordelingen; for det andet vil negation af den britiske aftale betyde en styrkelse af 
eurolandegruppen i Ministerrådet. 

 

Øget vægt til eurolande i Ministerrådet som direkte konsekvens af Brexit 

Ministerrådet tager beslutninger både med enstemmighed og ved hjælp af diverse flertalsmekanismer – 
især det såkaldte kvalificerede flertal. I tilfælde af et Brexit bliver ikke-eurolandenes formelle muligheder 
for at nedlægge veto på områder med krav om enstemmighed i Ministerrådet selvsagt ikke forandret. Hvert 
land har fortsat én stemme, og hvert lands stemme tæller lige tungt. 

Dog betyder enstemmighed i praksis ofte en søgning mod en form for konsensus, altså at alle lande enten 
er enige eller i al fald ikke stemmer imod. Hvis briterne udtræder af EU, betyder det derfor, at Danmark 
efterlades som det eneste land i unionen med en reelt forbehold over for euroen, jf. tabellen nedenfor64. 

 

 I dag Efter Brexit 
Antal stemmer i alt 28 27 
Antal stemmer fra eurolande 19 19 
Antal stemmer fra ikke-
eurolande 9 8 

Heraf antal stemmer fra lande, 
der aktivt har fravalgt euroen 2 (3 inkl. Sverige) 1 (2 inkl. Sverige) 

 

                                                           
64 Sverige kan muligvis også tælles med; Sverige er – som alle EU-lande undtagen Storbritannien og Danmark – pålagt 
at træde ind i Euroen, når landet lever op til kravene. I Sverige lever man dog ikke op til konvergenskriterierne, idet 
man bevidst ikke fører fastkurspolitik over for Euroen, Europa-Kommissionen (2008): Convergence Report 2008. 
European Economy 3/2008, s. 32-34. Man har tidligere – så sent som i 2003 – afholdt en folkeafstemning om emnet. I 
det følgende regnes Sverige derfor med i gruppen af lande, der har fravalgt euroen. 
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Kun på få områder er der krav om enstemmighed.65 Som en konsekvens af Lissabon-traktaten er de fleste 
beslutninger nemlig underlagt den såkaldte almindelige lovgivningsprocedure,66 hvorefter Ministerrådet 
som udgangspunkt træffer beslutning med kvalificeret flertal. Ifølge Ministerrådet selv vedtages i omegnen 
af 80 pct. af al EU-lovgivning med kvalificeret flertal.67 

Dette kvalificerede flertal består rettelig af to flertal, nemlig 55 pct. af medlemsstaterne, der tilsammen skal 
dække mindst 65 pct. af EU’s samlede befolkning. Kravene til dette dobbelte flertal er vist nedenfor.68 

 

Formelt Reelt 
55 procent af medlemslandene 16 ud af 28 lande 
65 procent af EU’s samlede befolkning 330,5 mio. 

 

Storbritannien er med sin befolkning på ca. 65 mio. mennesker (hvilket svarer til næsten en femtedel af 
kravet om at repræsentere 330,5 mio. personer) blandt de tre største lande i EU. Landet har derfor stor 
vægt, når det kvalificerede flertals krav om at udgøre mindst 65 pct. af EU’s samlede befolkning skal mødes. 
Alle de resterende store lande er eurolande. Af alle lande med en befolkning på mindst det halve af den 
britiske – dvs. på mindst 32 mio. personer – er det kun Polen, der ikke er et euroland. 

 

Land Befolkning Andel af EU’s samlede befolkning69 
Belgien 11.258.434 2,2 pct. 
Bulgarien 7.202.198 1,4 pct. 
Cypern 847.008 0,2 pct. 
Danmark 5.659.715 1,1 pct. 
Estland 1.313.271 0,3 pct. 
Finland 5.471.753 1,1 pct. 
Frankrig 66.415.161 13,1 pct. 
Grækenland 10.858.018 2,1 pct. 
Irland 4.628.949 0,9 pct. 

                                                           
65 Det gælder f.eks. artikel 127 (6) TEUF, som kan føre til en styrkelse af den Europæiske Centralbank; det gælder, når 
der skal vedtages regler om f.eks. adgang til sociale ydelser og regulering af tredjelandes borgeres adgang til 
europæiske arbejdsmarkeder jf. artikel 153 (2) TEUF; og det gælder, når EU skal indgå handelsaftaler med kulturelt 
og/eller socialt indhold jf. artikel 207 (4) TEUF. Dette er naturligvis kun et uddrag, og ligeledes gælder enstemmighed, 
når der skal stemmes om nye medlemslande, udenrigs- og sikkerhedspolitik, EU’s budgetter og finansielle forhold 
m.m., se http://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/voting-system/unanimity/.  
66 Artikel 289 TEUF. 
67 Se http://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/voting-system/qualified-majority/.  
68 Art. 16(4) TEU. Det kvalificerede flertal skal desuden bestå af mindst 15 medlemslande, men denne supplerende 
minimumsbestemmelse er ikke relevant i et EU af den nuværende størrelse, idet 55 procent af medlemslandene pr. 
definition er flere end 15. 
69 Beregningerne er foretaget på baggrund af tal fra Eurostat (tps0001). 

http://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/voting-system/unanimity/
http://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/voting-system/qualified-majority/
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Italien 60.795.612 12,0 pct. 
Kroatien 4.225.316 0,8 pct. 
Letland 1.986.096 0,4 pct. 
Litauen 2.921.262 0,6 pct. 
Luxembourg 562.958 0,1 pct. 
Malta 429.344 0,1 pct. 
Nederlandene 16.900.726 3,3 pct. 
Polen 38.005.614 7,5 pct. 
Portugal 10.374.822 2,0 pct. 
Rumænien 19.870.647 3,9 pct. 
Slovakiet 5.421.349 1,1 pct. 
Slovenien 2.062.874 0,4 pct. 
Spanien 46.449.565 9,1 pct. 
Storbritannien 64.875.165 12,8 pct. 
Sverige 9.747.355 1,9 pct. 
Tjekkiet 10.538.275 2,1 pct. 
Tyskland 81.197.537 16,0 pct. 
Ungarn 9.855.571 1,9 pct. 
Østrig 8.576.261 1,7 pct. 

 

Brexit vil således ændre vilkårene for kvalificeret flertal i Ministerrådet ganske mærkbart. Danmark – der 
kun repræsenterer 1,1 pct. af EU’s samlede befolkning – lades tilbage som det eneste land med et reelt 
forbehold. Tælles Sverige med i gruppen af de lande, som aktivt har fravalgt euroen, dækker denne gruppe 
i dag 15,8 pct. af EU’s samlede befolkning; dette reduceres til lige knapt 3,5 pct. i tilfælde af et Brexit. Også 
vægten af den bredere gruppe af lande, der ikke har euroen som valuta, men som (foruden Danmark) har 
en forpligtelse til at indføre den, bliver reduceret mærkbart. 
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Øget vægt til eurolande i Ministerrådet som indirekte konsekvens af Brexit 

Så vidt de direkte konsekvenser, hvis Storbritannien træder ud af EU. Det er dog samtidig værd at dvæle 
ved de mere indirekte konsekvenser. Aftalen, som den foreligger, fremmaner et billede af en udvikling i 
retning af et EU i flere hastigheder. Et Brexit vil være en reel afvisning af denne udvikling og vil sandsynligvis 
føre til, at aftalen negeres, dvs. at EU i højere grad vil stille større krav til (ensartet) integration af 
medlemslandene. 

Den britiske aftale indeholder tre elementer, der direkte vedrører Ministerrådet. Det gælder forholdet 
mellem Ministerrådet og Eurogruppen, hvor førstnævntes primat slås fast; det gælder udkastet til en 
beslutning fra Det Europæiske Råd om, at beslutninger om integration med udgangspunkt i Eurozonen eller 
bankunion – hvis traktaterne kræver kvalificeret flertal – så vidt muligt skal tages med konsensus; og det 
gælder styrkelsen af de nationale parlamenter gennem indførelsen af (endnu) e subsidiaritetsmekanisme. 

Ved et nej til aftalen får man en situation, der formelt ikke er anderledes end i dag. Bortfalder aftalen, er 
billedet dog snarere en ny og forstærket integrationstendens i EU. Dette gælder særligt, hvis de to første af 
de ovennævnte aftaleelementer bortfalder, henholdsvis afsnittet om Ministerrådet og Eurogruppen, samt 
udkastet til beslutning om konsensus ved yderligere integrationstiltag. 

I en sådan forhandlingssituation står Danmark dårligere med sine prioriteter. 
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Ændringer i Europa-Parlamentet 

Ministerrådet er dog kun den ene af de to centrale, lovgivende institutioner i EU. Europa-Parlamentet er 
den anden. En britisk udtræden af EU vil med nødvendighed betyde en ændring i Europa-Parlamentet. 
Denne kan ske på én af tre måder: 

x Scenario 1: De 73 britiske mandater bortfalder, og Europa-Parlamentets medlemstal reduceres 
fra 751 til 678, uden at mandatfordelingen ellers ændres. 
 

x Scenario 2: De 73 britiske mandater bortfalder, og Europa-Parlamentets medlemstal reduceres 
fra 751 til 678 og mandaterne fordeles på ny mellem landene. 
 

x Scenario 3: De 73 britiske mandater fordeles mellem landene, og Europa-Parlamentets 
medlemstal er stadig 751. 

Bortfalder de nuværende 73 britiske mandater uden, at man i Europa-Parlamentet foretager en ny 
fordeling af de tilbageværende mandater (det første scenario), vil fordelingen af mandater mellem 
eurolande og ikke-eurolande se ud som i nedenstående tabel. 

 

 Antal mandater i dag Antal mandater efter Brexit 
Eurozonen 492 (66 pct.) 492 (73 pct.) 
EU-lande uden for 
Eurozonen 259 (34 pct.) 186 (27 pct.) 

Heraf lande, der 
aktivt har fravalgt 
euroen (inkl. Sverige) 

106 (14 pct.) 33 (5 pct.) 

 

Det er tydeligt, at gruppen af lande, der ikke har euroen som valuta, også får deres repræsentation som 
gruppe reduceret i Europa-Parlamentet. Dette rammer Danmark. 

Ovenstående scenario er dog usandsynligt. Langt mere oplagt vil det være, at de britiske mandater 
bortfalder, og at man derefter foretager en ny fordeling af mandaterne i Europa-Parlamentet (scenario 2). 
Inden udgangen af 2016 skal Europa-Parlamentet alligevel fremsætte et forslag til en ny metode til 
beregning af fordelingen af mandater mellem landene.70 Denne metode skal – ligesom den nuværende 
fordeling – naturligvis respektere Lissabontraktatens krav om et minimum på seks mandater pr. 
medlemsland og et maksimum på 96 mandater pr. medlemsland samt kravet om degressiv proportional 
repræsentation.71 

                                                           
70 Artikel 4 i afgørelse 2013/312 fra Det Europæiske Råd. 
71 Artikel 14 (2) TEUF. 
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Da denne metode endnu ikke er på plads, kan resultatet af en ny mandatfordeling ikke forudses entydigt på 
nuværende tidspunkt. Konklusionen kan dog næppe afvige meget fra konklusionen på gennemgangen af 
det første scenario: at landene uden for euroen mister vægt i parlamentet. 

Under alle omstændigheder vil et Brexit i midten af en valgperiode betyde, at Europa-Parlamentet 
sandsynligvis vil vælge scenario 1 – en reduktion i antallet af medlemmer uden at dette følges af en 
omfordeling af mandaterne – indtil næste valg, der finder sted i 2019, hvor den nye, men endnu ikke 
definerede fordelingsmekanisme skal tages i brug. 

En anden direkte effekt af britisk udtræden er, at vægten mellem de forskellige partigrupper i Europa-
Parlamentet forskydes til ulempe for især to grupper i Europa-Parlamentet: ECR-gruppen72 og EFDD-
gruppen.73 Disse grupper har begge en stor andel af netop britiske parlamentarikere. ECR-gruppen er en 
konservativ gruppe, der er langt mere kritisk over for yderligere integration end den store, 
kristenkonservative EPP-gruppe.74 Af ECR-gruppes nuværende 75 medlemmer i Europa-Parlamentet, er de 
21 fra Storbritannien. EFDD-gruppen er en mere direkte EU-kritisk gruppe. Af EFDD-gruppens nuværende 
45 medlemmer er de 22 fra Storbritannien. En britisk udtræden af EU vil således ikke kun være en 
svækkelse af gruppen af ikke-eurolande; det vil også være en svækkelse af især de grupper i parlamentet, 
der er erhvervspolitisk orienterede og samtidig kritiske over for yderligere integration. 

 

Opsummering: Øget krav om ensartet EU-integration 

Den overordnede konklusion er, at aftalen i høj grad forudser og understøtter en udvikling af et EU, der 
tillader forskellige grader af integration. Det er en udvikling, som briterne er blevet anset som bannerførere 
for, og som Danmark har haft sin interesse i som følge af den historiske danske skepsis, der senest kom til 
udtryk ved folkeafstemningen om retsforbeholdet 3. december 2015. 

En britisk udtræden ventes derfor at medføre det modsatte resultat for de tilbageværende lande i EU. De 
kan ventes at øge integrationen på en måde, hvor det er uklart, om der tages hensyn til lande som 
Danmark. Den britiske aftale berører selve kernen i det danske EU-medlemskab, som i praksis er bygget på 
accepten af differentieret integration i EU. Aftalen, som er til britisk folkeafstemning, berører:  

x det indre markeds rolle som det, der forener alle lande i EU.  
x forholdet mellem eurolande og ikke-eurolande. 
x håndteringen af undtagelser og forbehold. 
x subsidiaritetsprincippet, også kaldet nærhedsprincippet. 

Konklusionen er derfor, at Brexit-afstemningen har en kvit-eller-dobbelt karakter for Danmark. Et britisk ja 
vil være en dansk fordel og styrke danske interesser i EU, både økonomisk og politisk. Stemmer briterne 
                                                           
72 European Conservatives and Reformists. 
73 Europe of Freedom and Direct Democracy. 
74 European People’s Party; denne gruppe er Europa-Parlamentets største og opnåede ved valget til Europa-
Parlamentet i 2014 221 mandater. 



 Empiri:  

 

 
           ANALYSEENHEDEN 4V APS                      www.a4v.dk                              CVR  37106461 
 
 

ANALYSEENHEDEN 4V APS  VIDEN. VÆKST. VELFÆRD. VERDEN. 

Denne analyse er lavet af Analyseenheden 4V. Ved citat skal kilden nævnes. 

Side | 32 

nej, så aftalen bortfalder, vil Danmark stå isoleret i det resterende EU uden sin hidtil største politiske og 
erhvervsøkonomiske allierede. 

Netop det økonomiske aspekt vurderes i nærværende analyses næste del. 
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Del II: 
Økonomiske aspekter 
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Formålet med det følgende er at levere en økonomisk konsekvensvurdering af den britiske folkeafstemning 
23. juni 2016 om udtræden eller forbliven i Den Europæiske Union. Uanset afstemningsresultatet er 
risiciene særlig store for små og mellemstore eksportvirksomheder, mod hvem det følgende derfor er 
rettet som en service. I det følgende analyseres bl.a.: 

1. Økonomiske estimater af effekten ved Brexit 
2. Vil Brexit give handelsgnidninger? Perspektiver vedr. EØS og WTO 
3. Danmark bindes stærkere til euroen 
4. Udbredte risici i Eurozonen (uanset Brexit) 
5. Det særlige dansk-britiske forhold 

Økonomiske estimater af effekten ved Brexit 
Uanset hvilket land, der gennem tiden har holdt folkeafstemninger om EU, har valgkampene forinden ofte 
været præget af dystre spådomme fra både ja- og nejsiderne. Dette gælder ikke mindst – ja, måske især – 
hvad angår de økonomiske konsekvenser.  

Eksempelvis betegnede Lego det i 1992 som ”en katastrofe”, at folkeafstemningen om Maastrichttraktaten 
var endt med et nej til dansk medlemskab af EU. Lego afblæste derfor investeringer for 300 millioner 
kroner, henholdsvis i en ny fabrik på dansk grund og et nyt uddannelsescenter.75 Men da Lego-koncernen 
aflagde årsregnskab året efter det danske nej, viste der sig imidlertid at være ny rekord. Stigningen i 
overskuddet var på 30 procent i forhold til 1991.76 Allerede igangsatte initiativer havde givet afkast, især på 
eksportmarkederne, og Lego havde således med held og dygtighed manøvreret uden om den bebudede 
katastrofe. 

Endnu mere dramatiske forudsigelser er blevet foretaget vedrørende Brexit. Den på Guernsey bosatte 
finansmand Guy Hands har endda spået et krigsudbrud. Den 3. marts 2016 blev han i Financial Times citeret 
for, at ”Brexit (…) næsten sikkert [vil] medføre opløsning af EU og derpå krig i Europa.” 

Det er i dette lys, at nærværende analyse skal ses.  

I den britiske valgkamp bliver det stadig mere tydeligt, at beregninger fra nationale og internationale 
tænketanke fylder meget. Og det er ligeledes klart, at de næsten alle er sårbare over for fejl på grund af 
usikkerheder ved de underliggende antagelser og metoder.  

Mange analyser peger på risikoen for samfundsøkonomiske tab, men det omvendte er også en mulighed. 
Faktisk kan en eventuel britisk udtræden inden for bestemte erhvervssektorer være en chance at gribe for 

                                                           
75 BT (4. juni 1992): Lego standser byggeri til 300 millioner. 
76 Ritzau (29. april 1993): Forrygende år for Lego. Udviklingen i de følgende år indikerede desuden, at Legos beslutning 
om at standse fabriksinvesteringen i Danmark måske var af mere strategisk art frem for fremkaldt af EU-afstemningen. 
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velforberedte og risikovillige virksomhedsledere (se Appendix II). Det er ofte, når konkurrenterne tøver, at 
markedsandele kan vindes.  

Med dette in mente gennemgås i det følgende nogle af de økonomiske konsekvensanalyser af Brexit, som 
fremtrædende tænketanke m.fl. har leveret. 

 

Brexit-positive og Brexit-negative analyser 

De negative analyser har domineret danske medier og forudser væsentligt samfundsværditab i tilfælde af 
Brexit, især i Storbritannien men også i resten af Europa inklusive Danmark. Den tyske tænketank 
Bertelsmann Stiftung har spået, at Brexit kan koste Storbritannien helt op til 14 pct. af sit BNP blot for at 
nævne ét eksempel.77  

Disse scenarier tager imidlertid gerne udgangspunkt i psykologiske reaktioner, som i bund og grund er 
uforudsigelige. Ved danske EU-folkeafstemninger er sådanne scenarier ikke blevet til virkelighed, jf. Lego 
oven for, og derudover er der allerede nu tegn på, at valutamarkeder og virksomheder har forberedt sig på 
Brexit.78 I så fald kommer der næppe chokreaktioner om morgenen 24. juni 2016; uanset resultatet. 

Omvendt indregner en del positive analyser de økonomiske fordele, som ligger gemt i et efterfølgende 
britisk opgør med bureaukrati og unyttig EU-lovgivning. Der er risiko for, at disse analyser overvurderer de 
positive effekter af to grunde:  

x For det første rummer et britisk opgør med EU’s detailregulering sin egen begrænsning, idet 
briternes evne til at gennemføre dette opgør vil være omvendt proportional med ønsket om 
fortsat britisk adgang til det indre marked. Formuleret på en anden måde: Jo mere London gør 
op med EU, desto mere gør EU op med London.  

 
x For det andet forudsætter denne type analyse, at der i Storbritannien føres en helt bestemt 

politik efter en udtræden af EU, hvilket ingenlunde er sikkert i et demokratisk land. 

Midt i spektret kommer de mere moderate analyser, såsom ratingbureauet Moody’s forudsigelser for 
rederisektoren. Heri noteres, at Brexit på kort sigt giver usikkerhed vedrørende regulering og 
arbejdskraftens mobilitet, men at ”eventuelle negative påvirkninger vil blive afbødet af enten alternative 
handelsaftaler mellem Storbritannien og EU eller ved at sprede handlen til andre regioner.”79 

                                                           
77 Bertelsmann Stiftung (2015): Brexit – Mögliche wirtschaftliche Folgen eines britischen EU-Austritts. Policy Brief 
2015/05. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Policy-Brief-
Brexit-de_NW_05_2015.pdf.  
78 I første kvartal af 2016 faldt pundet cirka 7 pct., men kun 2 pct. siden fastsættelsen af afstemningsdatoen i februar. 
Således har valutamarkederne allerede nu tilpasset sig en eventuel Brexit. Reuters (29. marts 2016): Bank of England 
risks being caught in Brexit crosscurrents.  
79 Moody’s (2016): Uncertainty is biggest near-term risk from a Brexit for companies in the UK. 
https://www.moodys.com/research/Moodys-Uncertainty-is-biggest-near-term-risk-from-a-Brexit--PR_346051. Citatet 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Policy-Brief-Brexit-de_NW_05_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Policy-Brief-Brexit-de_NW_05_2015.pdf
https://www.moodys.com/research/Moodys-Uncertainty-is-biggest-near-term-risk-from-a-Brexit--PR_346051
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Den uafhængige britiske tænketank Open Europe har leveret fire mulige scenarier og spår, at 
Storbritannien som følge af Brexit i værste fald vil miste 2,2 pct. af sin bruttonationalindkomst (BNI) i 2030. 
I bedste fald vil Brexit resultere i et øget BNI på 1,6 pct. Det sidstnævnte scenarie er en fortsat god britisk 
samhandel med EU, øget afbureaukratisering, samt yderligere frihandel med tredjelande som USA, Indien 
og Brasilien.80  

Open Europe benytter beregningsmodellen GTAP CGE og konkluderer, at de realistiske økonomiske 
resultater af Brexit vil være på mellem -0,8 pct. og +0,6 pct. af den britiske bruttonationalindkomst. Andre 
lignende beregninger er nået frem til nogenlunde samme resultat.81 

Dette ændrer ikke ved, at der på det mere konkrete plan i de enkelte virksomheder er en naturlig 
bekymring over de handelshindringer, en eventuel Brexit kan medføre, især i det tidsrum på to år hvor en 
nyordning skal forhandles på plads (se evt. Appendiks III og IV).  

Men ikke kun den makroøkonomiske udvikling er relevant for virksomhederne. En evt. nyordning inden for 
handelspolitikken er mindst lige så vigtig. Dette aspekt behandles i analysens næste afsnit. 

Vil Brexit give handelsgnidninger? 
Det er værd at notere sig, at de enkelte små og mellemstore eksportvirksomheder er særligt udsatte i 
forbindelse med den britiske folkeafstemning. 

Dels er disse virksomheder individuelt set små i store paraply-interesseorganisationer som Dansk Industri, 
Dansk Erhverv m.fl., der har tusinder af medlemmer. Hertil kommer, at hjælp til selvhjælp er blevet 
vanskeligere for de små. Traditionelt har lov-evalueringsprocessen i Folketinget været et godt sted at holde 
øje med ny EU-regulering, men tendensen har i de senere år været, at en til stadighed mindre del af EU’s 
lovgivning passerer forbi Folketinget for i stedet at blive implementeret direkte af embedsværket.82 

Heri ligger også den helt store forskel i forhold til store danske virksomheder. Sidstnævnte har ansatte, hvis 
hverv det er at følge med i bl.a. EU’s detailregulering og at afdække konsekvenserne af et eventuelt Brexit, 
så man kan nå at tilpasse sig.  

                                                           
stammer fra omtalen af analysen på Shippingwatch den 23. marts 2016, se 
http://shippingwatch.dk/Rederier/article8533519.ece.  
80 Open Europe (2015): What if...? The Consequences, challenges & opportunities facing Britain outside EU, s. 12. BNI 
er bruttonationalindkomst, hvilket for dansk vedkommende er stort set tilsvarende BNP. En forklaring af termerne kan 
findes her: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring.  
81 Mansfield, Ian (2014): Brexit prize: A blueprint for Britain: openness not isolation. Institute for Economic Affairs (IEA), 
http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Brexit%20Entry%20170_final_bio_web.pdf. I studiet 
vurderer den britiske diplomat Iain Mansfield, at den langsigtede konsekvens af Brexit bliver positiv, svarende til +0,1 
pct. af BNP, dog inden for et muligt spænd mellem -2.6 pct. og +1.1 pct. af BNP. 
82 Berlingske (17. april 2015): Folketinget slår alarm: Vi kobles af EU-lovgivning.  

http://shippingwatch.dk/Rederier/article8533519.ece
http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring
http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Brexit%20Entry%20170_final_bio_web.pdf
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Derfor er det værd at beskæftige sig med betydningen af Brexit på vegne af netop de små og mellemstore 
eksportvirksomheder. 

Britisk udtræden af EU kan medføre handelsgnidninger inden for bestemte sektorer, herunder måske især 
sektorer inden for vareeksport. En større handelskonflikt er dog ikke i nogens interesse, hverken 
Storbritanniens eller det resterende EU's. 

I sagens natur har den britiske enegang allerede ført til uoverensstemmelser, som kunne tænkes at 
eskalere, hvis det bliver et britisk nej 23. juni 2016. Dog er det værd at bemærke, at graden af 
uoverensstemmelser har været forholdsvis mild i forhold til eksempelvis de personkonflikter, som 
migrantkrisen har udløst blandt EU-lederne.  

Symptomatiske var truslerne i februar-marts 2016 fra Frankrigs økonomiminister Emmanuel Macron om i 
tilfælde af Brexit at overføre den kontroversielle migrantlejr i Calais til britisk territorium frem for fransk, 
samt at ”rulle et rødt tæppe” ud for bankfolk og finansielle institutioner, som efter Brexit måtte ønske at 
flygte fra London.83 

I det omfang budskabet overhovedet blev modtaget på den britiske side af Kanalen, havde det formentlig 
den modsatte virkning af den tilsigtede. Brexit-siden gik efterfølgende frem i meningsmålingerne. I øvrigt 
var Macrons udtalelse mere et drillende tak-for-sidst til premierminister David Cameron, der i 2012 
tilsvarende lovede at ”rulle et rødt tæppe ud” for franske virksomheder, som ønskede at undgå nye 
skattestigninger i Frankrig.84 Udvekslingen forekom med andre ord at være spil for galleriet fra begge sider. 

Overordnet set kan handelsgnidninger efter et Brexit som nævnt ikke udelukkes, men ingen af parterne har 
interesse deri – og der i øvrigt er langt større kontroverser på andre områder. 

 

Storbritannien og EØS 

Det er overvejende sandsynligt, at Storbritannien efter et Brexit vil indlede forhandling om en form for 
frihandelssamarbejde – muligvis inden for rammerne af det såkaldte EØS-samarbejde. Dette omfatter 
Norge, Island og Lichtenstein samt i praksis Schweiz.85  

                                                           
83 Politico.eu (16. februar 2016): France to ’roll out red carpet’ for UK bankers. http://www.politico.eu/article/france-
ready-to-roll-out-red-carpet-for-british-bankers-says-macron-britain-european-union-exit/ og Financial Times (3. 
marts 2016): French economics minister sends double Brexit warning to UK. https://next.ft.com/content/2c669fd4-
e054-11e5-9217-6ae3733a2cd1. I interviewet i Financial Times advarede Macron dog samtidig om, at ”folk, der 
beslutter sig at forlade det indre marked vil ikke få mulighed for at opnå de samme betingelser [som før].” Dette er 
formentlig en reel advarsel, som Brexit-lejren i Storbritannien endnu ikke har taget ad notam. 
84 Bl.a. referet hos France24 (10. juli 2012): Britain to ’roll out red carpet’ for French tax exiles. 
http://www.france24.com/en/20120619-uk-france-david-cameron-rolls-out-red-carpet-french-tax-evaders-bernard-
cazeneuve.  
85 Schweiz er medlem af EØS’ forløber, EFTA. 

http://www.politico.eu/article/france-ready-to-roll-out-red-carpet-for-british-bankers-says-macron-britain-european-union-exit/
http://www.politico.eu/article/france-ready-to-roll-out-red-carpet-for-british-bankers-says-macron-britain-european-union-exit/
https://next.ft.com/content/2c669fd4-e054-11e5-9217-6ae3733a2cd1
https://next.ft.com/content/2c669fd4-e054-11e5-9217-6ae3733a2cd1
http://www.france24.com/en/20120619-uk-france-david-cameron-rolls-out-red-carpet-french-tax-evaders-bernard-cazeneuve
http://www.france24.com/en/20120619-uk-france-david-cameron-rolls-out-red-carpet-french-tax-evaders-bernard-cazeneuve
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Det er et samarbejde, hvor ikke-EU-medlemmer mod betaling får adgang til EU’s indre marked. EØS-lande 
har stærkt begrænsede muligheder for at påvirke de EU-regler, som danner ramme om det indre marked. 
Til gengæld kan EØS-lande afvise konkrete lovgivningsakter, som fuldgyldige EU-medlemslande er 
forpligtede til at efterleve. Denne ret til at sige fra har Norge eksempelvis benyttet mod EU’s postdirektiv.86 

Dette efterlader et vigtigt perspektiv for tiden efter 23. juni-afstemningen. De vilkår og den regulering, der 
vil gælde for lande og virksomheder, er allerede i dag kendte og omfattet af det indre marked. 
Reguleringen ventes at ændre sig gradvist over tid som følge af Brexit. 

Analyseenheden 4V har tidligere i det foreløbige analysearbejde skitseret EØS som en mulig løsning, hvis et 
flertal af briterne stemmer for Brexit.87 Denne konklusion fastholdes.88 At lægge sig fast på en sådan løsning 
allerede nu – enten officielt eller officiøst – vil i øvrigt have en beroligende effekt på markeder og 
erhvervsliv.  

 

Storbritannien og WTO 

I den globale handelspolitik vil Brexit med stor sandsynlighed sætte Storbritannien i stand til at indtage en 
selvstændig plads i Verdenshandelsorganisation WTO og herfra forhandle nye aftaler med lande som USA, 
Indien, Brasilien og Commonwealth-landene. Det er f.eks. muligt, at Storbritannien i tilfælde af Brexit opnår 
en frihandelsaftale med USA, før det resterende EU færdiggør forhandlingerne om TTIP.89  

Denne proces er svær at forudsige, men vil i sig selv vise, om et i global sammenhæng lille land som 
Storbritannien kan drage nytte af sin nationale suverænitet frem for at være en del af noget større såsom 
EU. 

WTO er foreløbig ikke parat til at offentliggøre nogen form for køreplan i forbindelse med en mulig Brexit. 
WTO-administrationen bekræfter, at Storbritannien kan fortsætte som individuelt WTO-medlem, men at 
der hersker ”høj grad af usikkerhed omkring hvilken slags forhandling og aftale, som måtte fremkomme” i 
forbindelse med landets udtræden af EU, såvel som styrkelsen af landets profil i WTO. WTO forventer ikke 
klarhed omkring dette spørgsmål før efter 23. juni 2016.90 Under alle omstændigheder er det højst 

                                                           
86 Se mere herom på det norske statsministeriums hjemmeside: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-
notatbasen/notatene/2008/mars/tredje-postdirektiv/id2433359/. Her gøres det også klart, at den nuværende norske 
regering ønsker at ophæve denne reservation. 
87 Jyllands-Posten (24. februar 2016): Daxit efter Brexit?  
88 Se også Burke, Ciarán; Hannesson, Ólafur Ísberg & Bangsund, Kristin (2016): Life on the Edge: EFTA and the EEA as a 
Future for the UK in Europe. European Public Law 22/1, s. 69-96, der behandler et EFTA / EØS-scenario for 
Storbritannien. 
89 TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership, er betegnelsen for den frihandelsaftale, som EU og USA for 
indeværende forhandler om. Se http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/.  
90 Analyseenheden 4V. Baseret på email-korrespondance 29. marts 2016 og 4. april 2016 med Keith Rockwell, direktør 
for WTO’s division for information og eksterne relationer. 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2008/mars/tredje-postdirektiv/id2433359/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2008/mars/tredje-postdirektiv/id2433359/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/


 Empiri:  

 

 
           ANALYSEENHEDEN 4V APS                      www.a4v.dk                              CVR  37106461 
 
 

ANALYSEENHEDEN 4V APS  VIDEN. VÆKST. VELFÆRD. VERDEN. 

Denne analyse er lavet af Analyseenheden 4V. Ved citat skal kilden nævnes. 

Side | 39 

sandsynligt, at fremtidige britiske aftaler i tilfælde af Brexit vil være mere frihandelsorienterede, end hvad 
EU på vegne af alle medlemslande hidtil har kunnet levere i WTO. 

Omvendt er det et åbent spørgsmål, om det resterende EU uden en britisk stemme vil agere mindre 
frihandels- og markedsorienteret både i WTO og internt. Dette er forventeligt og er ved flere lejligheder 
blevet understreget af dansk erhvervslivs repræsentanter.91 Dette vil i givet fald være problem for en lille 
eksportafhængig økonomi som den danske. 

Danmark bindes stærkere til euroen 
I klassisk økonomisk teori opereres med begrebet ”opportunity cost” eller alternativ-omkostning.92 Dette 
dækker over, hvad det f.eks. koster for en virksomhed, hvis den ikke foretager sig en given handling. Er der 
tale om, at virksomheden vinder ved ikke at foretage denne handling, er alternativ-omkostningen positiv. 

Dette gælder også makroøkonomi. Eksempelvis er der en alternativomkostning ved, at Danmark ikke er 
med i euroen. En opgørelse viste i 2012, at Danmark, hvis landet havde været euromedlem, ville have 
været med til at hæfte for 338 mia. kr. i kriseramte eurolande.93 

På samme måde vil der for dansk økonomi være en alternativ-omkostning, hvis Storbritannien forlader EU: 
Hvad vil det koste Danmark at forblive i EU, når briterne ikke længere tager del i fællesskabet? Som det 
fremgik af den juridiske del af analysen, vil et Brexit efter al sandsynlighed medføre en styrket 
integrationsproces i EU – og det en styrket integrationsproces, der i ringere grad vil acceptere forbehold. 
Mere direkte betyder dette en styrkelse af Eurogruppen. 

Nok er hverken Storbritannien eller Danmark med i Eurogruppen, men dansk økonomis alternativ-
omkostning påvirkes af, at et EU uden Storbritannien er et EU, hvor euroen og de politiske prioriteter, den 
afføder, har så markant større vægt. Og disse politiske prioriteter afhænger bl.a. af Eurozonens alvorlige 
svaghedstegn, hvad angår gældsætning, budgetunderskud og utilfredsstillende økonomisk vækst. Risiciene 
for tilbageslag i europæisk økonomi og vækst er ifølge EU-Kommissionens seneste prognose stigende.94  

 

                                                           
91 Se f.eks. Børsen (18. februar 2016): Det er som Argentina uden Maradona. Eller: Engberg, Kathrine Læssøe (17. 
februar 2016): Brexit kan skabe usikkerhed om dansk eksport. 
http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Brexitkanskabeusikkerhedomdanskeksport.aspx. 
92 En definition af dette begreb kan f.eks. findes på http://www.investopedia.com/terms/o/opportunitycost.asp.  
93 Jyllands-Posten (13. juli 2012): Danmark undgår kæmpe euroregning. Der er i øvrigt bred enighed om, at det danske 
EU-medlemskab har medført store fordele for Danmark. Disse fordele vil blive mindsket, hvis Storbritannien, en af 
Danmarks tættest EU-allierede, forlader samarbejdet. 
94 Europa-Kommissionen (2016): Winter 2016 Economic Forecast: Weathering new challenges. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htm. Ifølge denne opgørelse er 
halvdelen af eurolandene i konflikt med bestemmelser i Vækst- og Stabilitetspagten, som sikrer fundamentet under 
euroen. 

http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Brexitkanskabeusikkerhedomdanskeksport.aspx
http://www.investopedia.com/terms/o/opportunitycost.asp
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htm
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Udbredte risici i Eurozonen 
En regulær ny eurokrise kan således ikke udelukkes, og fire konkrete forhold kan i den forbindelse 
fremhæves: 

x For det første er Eurozonen (igen) præget af politisk paralyse ikke mindst på grund af 
flygtninge- og migrantkrisen. Paralysen viser sig ved, at analytikere ikke forventer reel handling 
over for de økonomiske problemer før efter de franske og tyske valg i 2017. Hverken François 
Hollande eller Angela Merkel ønsker tilsyneladende at præsentere reformforslag forud for 
mødet med deres vælgere.95 
 

x For det andet omfatter budgetkrisen (igen)96 i dag EU’s store kernelande, først og fremmest 
Frankrig97, frem for blot mindre lande som Grækenland.98 Frankrig ventes i 2017 at have et 
budgetunderskud på 3,2 pct. frem for de lovede 2,8 pct. Ej heller havde den franske regering 
ved seneste budgetkontrol fulgt Europa-Kommissionens hidtidige påbud,99 og Kommissionen 
har generelt måttet tilkendegive, at princippet om ligebehandling mellem landene ikke 
medfører en ”one-size-fits-all” tilgang til de økonomiske udfordringer i de enkelte lande. 
Vækst- og stabilitetspagtens bestemmelser for lande som Spanien, Italien og Portugal 
forekommer ligeledes mildnet.100 
 

x For det tredje kan udgifter til flygtninge og migranter mærkes. Italien har ved flere lejligheder 
kædet finanspolitik og flygtningepolitik sammen og plæderet for en ”langsigtet 
flygtningepolitik” på basis af udstedelse af fælleseuropæiske gældsbeviser.101 Italien modsatte 
sig længe de tyskanførte ønsker om at afsætte tre milliarder euro i EU-støtte til Tyrkiet for at få 
en migrantaftale i stand.102 Overordnet set ventes markederne før eller siden at korrigere eller 

                                                           
95 En nærmere gennemgang af flygtninge- og migrantkrisen ligger uden for rammerne af denne gennemgang. Se i 
øvrigt Reuters (21. Februar 2016): EU’s real brake isn’t Britain but Franco-German impasse. 
96 The Economist (17. november 2012): The time-bomb at the heart of Europe. 
http://www.economist.com/news/leaders/21566640-why-france-could-become-biggest-danger-europes-single-
currency-time-bomb-heart.  
97 The Economist (11. oktober 2014): Bulldozing on. France’s fiscal laxity is losing it friends in Brussels and elsewhere. 
98 Hertil kommer, at den græske gæld fortsætter med at skabe problemer. http://www.euractiv.com/section/euro-
finance/news/germany-and-us-wage-silent-war-over-greece/ 
99 Reuters (4. Februar 2016): Growth, migration worries put EU deficit rules to new test, samt Europa-Kommissionen 
(2016): France, http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/france_en.htm.  
100 Europa-Kommissionen (2015): Making the best use of the flexibility within the existing rules of the stability and 
growth pact. COM(2015)12, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-
13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf.  
Se også Reuters (5. Februar 2016): EU executive accepts Portugal’s 2016 draft budget after tax tweaks. 
101 Reuters (22. februar 2016): Italy wants EU bonds to fund refugee response. 
102 Reuters (3. Februar 2016): EU agrees funding for Turkey to curb migrant flows after Italy drops objections. 

http://www.economist.com/news/leaders/21566640-why-france-could-become-biggest-danger-europes-single-currency-time-bomb-heart
http://www.economist.com/news/leaders/21566640-why-france-could-become-biggest-danger-europes-single-currency-time-bomb-heart
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/france_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf
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justere udgifter og valutakurser, uanset hvordan EU's ledere end vælger at kontoføre 
migrantudgifterne. 
 

x For det fjerde er Den Europæiske Centralbanks ekspansive opkøbs- og pengepolitik, bl.a. kendt 
som Quantitative Easing (QE),103 begyndt at udvise svaghedstegn i form af manglende 
effektivitet. En teori går på, at andre pengepolitiske instrumenter og rentepolitiske indgreb 
mister deres virkning på grund af QE.104 De seneste markedsreaktioner på QE har ikke været 
som forudset105, og konklusionen må være, at pengepolitiske initiativer som QE ikke i længden 
kan udskyde finanspolitiske reformer. 

 
Den samlede sum af punkt 1-4 er, at Eurozonen – helt uanset Brexit-spørgsmålet – risikerer at opleve et nyt 
chok. 
 
Som bekendt forplanter Eurozonens økonomi sig på godt og ondt til Danmark, bl.a. via fastkurspolitikken. 
Nationalbanken måtte i 2015 gå langt for at forsvare kronens faste kurs over for euro, hvilket betød, at 
Danmark satte verdensrekord med en unormal lav rente.106 På papiret kan det lyde godt for vækst og 
investeringer, men et negativt rentemiljø er en anormalitet med risiko for ikke-bæredygtigt overforbrug. I 
den optik er det i dansk interesse at træffe de nødvendige finans- og pengepolitiske forholdsregler, i fald 
der i tiden omkring 23. juni 2016 eller senere skulle opstå ny investorinteresse for kronen. 

På længere sigt står Danmark uanset Brexit-spørgsmålet over for risici på grund af Eurozonen. Dette kan i 
første omgang vise sig i form af fornyet investorinteresse for kronens faste kurs over for euro, eller andre 
makroøkonomiske korrektioner, som påvirker dansk økonomi negativt. 

Det særlige dansk-britiske forhold 
For danske virksomheder hører det britiske marked historisk set til blandt de vigtigste, hvilket var blandt 
hovedargumenterne, da Danmark fulgte Storbritannien ind i EF i 1973. At være i samme handelsstruktur 
som Storbritannien er således et paradigme i dansk handelspolitik, uagtet at Storbritanniens betydning i 
dag er mindre end i 1973. 

                                                           
103 En forklaring af denne politik kan bl.a. findes hos The Economist (9. Marts 2015): What is quantitative easing? 
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/03/economist-explains-5 eller på 
http://www.investopedia.com/terms/q/quantitative-easing.asp.   
104 Gerich, Jan von (2016): The limits of Draghi’s ’no limits’. Nordea Nexus, https://nexus.nordea.com/#/article/25930. 
Tesen er, at kombinationen af pengepolitiske lempelser i form af QE og negative renter har forvridende effekter. 
105 Financial Times (11. marts 2016, kommentar): Cautious investors focus on the limits to central banks’ powers. 
https://next.ft.com/content/7fc4f0b4-e7a1-11e5-bc31-138df2ae9ee6. 
106 Politiken (12. februar 2015): Danmark kan være på vej mod verdens laveste renter. http://pol.dk/2543777.  

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/03/economist-explains-5
http://www.investopedia.com/terms/q/quantitative-easing.asp
https://nexus.nordea.com/#/article/25930
http://pol.dk/2543777


 Empiri:  

 

 
           ANALYSEENHEDEN 4V APS                      www.a4v.dk                              CVR  37106461 
 
 

ANALYSEENHEDEN 4V APS  VIDEN. VÆKST. VELFÆRD. VERDEN. 

Denne analyse er lavet af Analyseenheden 4V. Ved citat skal kilden nævnes. 

Side | 42 

Det nære forhold bunder i, at de to landes økonomier og erhvervsstrukturer minder om hinanden på 
afgørende felter: En forholdsvis stor servicesektor, åbne og eksportorienterede økonomier; tradition for 
mindre statslig indflydelse på erhvervslivets udvikling end i lande som f.eks. Frankrig. Udover store 
servicesektorer har begge lande også vigtige primær- og produktionssektorer. 

 

 

På papiret har sydeuropæiske lande også en stor servicesektor, men lighederne hører alligevel op, fordi 
service i Sydeuropas tilfælde i høj grad kan tilskrives turisme, og fordi Sydeuropa i lighed med Frankrig har 
tradition for en forholdsvis stor statslig rolle i økonomien. 

Der findes naturligvis forskelle mellem dansk og britisk økonomi, men nogle af disse har blot tendens til at 
forstærke Danmarks problemer i tilfælde af Brexit. For det første er Danmark langt mere eksportafhængig 
end Storbritannien. Ifølge Verdensbanken udgjorde eksport af varer og tjenesteydelser i 2014 hele 53,7 pct. 
af Danmarks BNP, mens det tilsvarende tal for Storbritannien blot var 28,4 pct. Her har dansk økonomi flere 
ligheder med eksempelvis Estland og Belgien.107 

                                                           
107 Verdensbanken (2016): Exports of goods and services (% of GDP).   
http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries. 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries
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Mest slående er i sidste ende de handelsaspekter, der binder dansk og britisk økonomi sammen. 
Storbritannien var fra 2005 til 2015 i gennemsnit afsætningsmarked for 8,4 pct. af den årlige danske 
vareeksport og for 7,4 pct. af den årlige danske serviceeksport. Målt på vare- og tjenesteydelseseksport 
vejer Storbritannien dermed tungere end henholdsvis Frankrig, Italien og Kina. I 2014 solgte danske 
virksomheder varer for næsten 40 mia. kroner til aftagere i Storbritannien; og værdien af eksporten af 
tjenesteydelser nærmede sig samme år 30 mia. kroner.108  

Ser man på den samlede danske udenrigshandel, stod Storbritannien i 2015 blot for 2,46 pct., men 
overfladen bedrager. Storbritannien var på denne skala den femte-vigtigste samhandelspartner efter i 
rækkefølge Tyskland, Sverige, Kina og Holland. EU udgjorde 41,72 pct. af Danmarks samlede 
udenrigshandel.109 

Karakteristisk for lige netop det britisk-danske forhold er, at ingen erhvervssektor er altafgørende, hvorfor 
ingen af de to lande har interesse i at spille én bestemt sektors markedsadgang og konkurrencevilkår ud 
mod en andens – måske med undtagelse af den finansielle sektor i Storbritannien.  

 

  

                                                           
108 Dansk Erhverv (2016): Brexit kan skade Danmark i EU – UK er en naturlig allieret. Analysenotat nr. 9/2015, 
https://www.danskerhverv.dk/publikationer/analyser/oekonomiske-analyser/Documents/notater/Anotat-brexit.pdf 
109 Danmarks Statistik. Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, sæsonkorrektion og land (UHV2). 

https://www.danskerhverv.dk/publikationer/analyser/oekonomiske-analyser/Documents/notater/Anotat-brexit.pdf
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Del III: 
Hvad siger danskerne til 

Brexit? 
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Måling: Danexit får medvind 
Der er i disse måneder tegn på, at et stigende antal danske vælgere ønsker at forlade Den Europæiske 
Union i tilfælde af Brexit. 

Ifølge en meningsmåling foretaget af Epinion for Analyseenheden 4V er der statistisk dødt løb mellem de 
vælgere, der i givet fald vil forlade EU sammen med briterne (30 pct.), og de vælgere, som vil forblive EU-
medlemmer (27 pct.). Målingen blev lavet blandt 1.002 vælgere i dagene 14.-18. marts 2016 i forbindelse 
med udarbejdelsen af nærværende analyse. Ifølge målingen svarer 7 pct. ”ved ikke”, mens 34 pct. ønsker at 
”se tiden an og senere træffe en beslutning” med hensyn til dansk EU-medlemskab. Målingens statistiske 
usikkerhed er +/- 3,1 procentpoint. 

Én nylig offentliggjort måling har indtil videre antydet samme tendens, men i langt mindre grad. Der var 
tale en Greens-måling bragt 11. marts 2016 i dagbladet Børsen. Ifølge denne måling var 33 pct. af de 
adspurgte vælgere parate til Danexit. Her overfor stod 56 pct., som ønskede at forblive EU-medlemmer, 
mens 11 pct. var i tvivl.110 

 

 

De to målinger er lavet på forskellig vis og er derfor ikke direkte sammenlignelige.  

Epinions måling for Analyseenheden 4V er bemærkelsesværdig, fordi exit-andelen som oftest kun har været 
cirka halvt så stor som den vælgerandel, der ønsker at forblive i EU. Dette har været karakteristisk selv i 
krisetider for EU, men kombinationen af Brexit, migration, kontroversen om EU’s åbne grænser, samt de 
senere års eurokrise kan have banet vejen for et vælgerskred. Som nævnt kan målinger ikke sammenlignes 
direkte, men her følger nogle fingerpeg gennem tid: 

                                                           
110 Børsen (11. marts 2016): Hver tredje dansker vil sige farvel til EU. 
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/136035/artikel.html.  

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/136035/artikel.html
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x 2013: I en meningsmåling foretaget af Rambøll / Analyse Danmark for dagbladet Jyllands-
Posten blev et vælgerudsnit spurgt om følgende: ”Hvis briterne ender med at forlade EU, bør 
Danmark så også træde ud af EU?” Svarene fordelte sig som følger: Ja (25,6 pct.) Nej (51,9 pct.) 
Ved ikke (22,5 pct.)111 
 

x 2005: Ifølge en måling foretaget af Catinet for Ritzau ville 16,2 pct. af de adspurgte forlade EU 
og indlede et handelssamarbejde som Norges EØS. Andre 8,6 pct. gave udtryk for ønske om et 
”løsere” samarbejde mellem EU-landene. Baggrunden var, at Frankrig og Holland tidligere 
samme år havde forkastet EU-traktaten ved folkeafstemninger.112 

 
x 2000: En meningsmåling foretaget af Gallup for Berlingske Tidende konstaterede 49 pct. 

tilhængere af dansk medlemskab af EU, 46 pct. imod, samt 5 pct. tvivlere. Målingen havde en 
usikkerhedsmargin på +/- 3 procentpoint. Den blev lavet måneden efter, at 53,2 pct. af de 
stemmeafgivende vælgere ved en folkeafstemning havde sagt nej til dansk deltagelse i 
euroen.113 

 
x 1997: Ifølge en måling af Forsa for TV3 svarede 40 pct. ja til at forblive i EU, selv hvis den 

danske folkeafstemning i 1998 om Amsterdam-traktaten var endt med et nej (det blev et ja). 
Heroverfor gav 28 pct. udtryk for, at et nej burde føre til dansk udtræden, mens 24 pct. ikke 
havde taget stilling.114 

Målingens gruppe af tvivlere er markant. Det gælder både gruppen, som er enig i udsagnet ”se tiden an og 
træf en beslutning senere” (34 pct.), såvel som ”ved ikke”-gruppen (7 pct.). 

Normalt viser valgkampe op til danske folkeafstemninger, at en endog meget stor andel af tvivlerne eller 
ubeslutsomme ender med at stemme imod yderligere EU-integration; ellers kunne de svingende resultater 
ved folkeafstemningerne gennem tiden115 ikke forklares. I så fald antyder Analyseenheden 4V/Epinions 
måling, at der i dag kan være flertal imod dansk medlemskab af EU i tilfælde af Brexit.  

Dog er spørgsmålet i målingen forskelligt fra de fleste traditionelle folkeafstemningsspørgsmål. 

1. Den handling, som de adspurgte blev bedt om at tage stilling til, er anderledes. Der er forskel 
på at træde ud af EU frem for at træde ind i større EU-integration, jf. resultatet af afstemningen 
3. december 2015 om retsforbeholdet. Dette taler for, at gruppen af ubeslutsomme (i alt 41 
pct.) ikke i så høj grad som ved tidligere folkeafstemninger vælger en EU-kritisk retning i sidste 
ende. 

                                                           
111 Jyllands-Posten (25. januar 2013): Danskerne vil blive i EU. 
112 Ritzau (25. december 2005): Danskerne vil have ny EU-traktat. 
113 Berlingske (22. oktober 2000): Stigende modstand mod EU. 
114 Politiken (10. september 1997): Danskerne vil blive i EU.  
115 For en oversigt over afstemningernes svingende resultater, se http://www.eu.dk/da/danmark-i-
eu/indflydelse/folkeafstemninger.  

http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/indflydelse/folkeafstemninger
http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/indflydelse/folkeafstemninger
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2. En anden tendens peger i modsat retning af punkt 1. Ved krydstabulering viser det sig, at 

mange af dem, som ønsker at se tiden an efter en eventuel Brexit, stemte nej til at fjerne 
retsforbeholdet 3. december 2015. Det drejer sig om 63 pct. (158) mod 37 pct. (92). Denne 
observation er ikke signifikant, men indikerer udbredt EU-skepsis i gruppen af ”se tiden an og 
senere træffe en beslutning”. Erfaringen fra tidligere valgkampe forud for folkeafstemninger 
viser, at mange, der er i tvivl i valgkampenes indledende faser, ender med at stemme imod 
yderligere dansk EU-integration. 

 
3. Andre af målingens delresultater antyder, at faktorer udover blot Brexit spiller ind. Eksempelvis 

er der mange af Dansk Folkepartis vælgere, som ønsker at træde ud af EU. I dette 
vælgersegment er der også stærk utilfredshed med EU’s håndtering af flygtninge- og 
migrantspørgsmålet og spørgsmålet om grænsebevogtning. Det forekommer ikke videre 
sandsynligt, at de faktorer, som spiller ind for bl.a. DF-vælgere, alle bliver løst af EU inden for 
de kommende måneder eller år. Dette aspekt antyder således uddybet og varig vælgerskepsis. 

 

4. En række politiske partier har store vælgerskarer, som er ubeslutsomme, hvilket er 
usædvanligt. I tiden efter en folkeafstemning plejer en forholdsvis stor vælgerandel at have en 
afklaret holdning til EU-spørgsmål, men i Analyseenheden 4V’s måling er gruppen af 
ubeslutsomme stor (i alt 41 pct.). I eksemplet oven for fra måneden efter euroafstemningen i 
2000 var der 5 pct. tvivlere. De to målinger er ikke direkte sammenlignelige, men andelen af 
tvivlere burde være mindre nu som følge af folkeafstemningen 3. december 2015. Også dette 
aspekt indikerer uddybet EU-skepsis. 

 

Efter afbalancering af ovennævnte pointer vurderer Analyseenheden 4V, at et flertal af danskerne kan være 
parate til at forlade EU, hvis briterne stemmer for Brexit.  

Samtidig konkluderes det, at Danmarks stilling i det resterende EU vil være forværret i tilfælde af tabet af 
den største danske allierede i en række store politiske og økonomiske spørgsmål. 

I kølvandet på en eventuel Brexit kan debatten om dansk udtræden derfor forventes at tage fart før eller 
siden, uanset om det politiske liv på Christiansborg måtte ønske det eller ej. 

På denne måde er den britiske folkeafstemning om tilhørsforholdet til EU en slags kvit-eller-dobbelt-
afstemning for Danmark. 
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APPENDIX I Måling af danske vælgeres holdning til Brexit 
Her følger udvalgte tabeller fra Analyseenheden 4Vs meningsmåling foretaget af Epinion. Den statistiske 
usikkerhed på tabel 11 er +/- 3,1 procentpoint.116 Ved kildeangivelse skal nævnes Epinion for 
Analyseenheden 4V. Yderligere oplysninger vedr. Brexit-målingen kan bestilles på www.a4v.dk.  

Det konkrete ønske om at forlade EU-samarbejdet sammen med briterne i tilfælde af Brexit varierer på 
tværs af regioner og politisk tilhørsforhold, men det generelle billede er, at overraskende store andele af 
danskerne på tværs af partiskel og lokalitet er parate til at træde ud af EU. 

 

                                                           
116 Generelt er den statistiske usikkerhed omvendt proportional med antallet af adspurgte i krydstabuleringerne. Dvs. 
jo færre adspurgte i en given kategori, desto større usikkerhed. 

http://www.a4v.dk/
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APPENDIX II: Hvad danske eksportvirksomheder kan gøre 
 

Valutaspredning: Små og mellemstore virksomheder kan kurssikre kontrakter eller undlade at ligge inde 
med alt for store tilgodehavender i hverken euro, kroner, eller britiske pund. Alternativt kan 
valutabeholdningen fordeles på en række valutaer, så eksponeringen mod hver enkelt bliver mindre. 

Vurder markedet positivt: De virksomheder, som uanset Brexit har et grundlæggende solidt import- eller 
eksportmarked, kan overveje at gå imod strømmen. I dele af britisk erhvervsliv er der frygt for en 
begrænsning i antallet af leverandører og kunder, hvilket for danske virksomheder er en chance. Som 
bekendt er det ofte, når konkurrenterne tøver eller fejler, at nye markeder åbner sig op. Det gælder f.eks. 
også for de virksomheder, der allerede nu tager kontakt til britiske leverandører eller importører. I den 
forbindelse kan det i øvrigt bemærkes, at mens det britiske pund er faldet, så har Brexit-spørgsmålet i det 
væsentlige ikke berørt den underliggende tillid i det britiske aktiemarked FTSE 100.117 

Kurssikring: For større virksomheder med stort cashflow er det i sagens natur besværligt eller umuligt at 
undgå eksponering over for valutabevægelser. Tre måneder før folkeafstemningen 23. juni 2016 var 
kurssikringsomkostningen for britiske virksomheder på pund-vs-euro steget til over 13 pct. Hermed 
tilkendegav markedet, at det britiske pund vil falde over for euro i tilfælde af Brexit. Det er dog langt fra 
sikkert, at det sker. Markederne synes allerede at have foruddiskonteret Brexit, idet aktørerne allerede har 
draget deres konklusioner. 

Potentiale for brobygger-investering: De fleste store virksomheder er sparsomme med at oplyse, hvad de 
vil gøre i tilfælde af Brexit, men en af de gængse måder at undgå toldmure og andre barrierer er at etablere 
filialer i flere lande. Nogle danske virksomheder vil således kunne gøre sig attraktive som brohoved-
investeringer for britiske firmaer, der vil være sikre på repræsentation inden for det resterende EU. 
Eksempel: Forsikringskoncernen Lloyds of London har bebudet, at den i tilfælde af Brexit vil oprette flere 
filialer i Rest-EU. Se også Appendiks III og IV. 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Financial Times (2. marts 2016): What will Brexit do to the FTSE, UK property and the pound? 
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APPENDIX III: Mil-tek. En dansk eksportvirksomhed og Brexit 
 

Mil-tek Danmark A/S producerer luftdrevne affaldspressere og maskiner til komprimering og genbrug af 
affald som eksempelvis pap, plast, køkkenaffald EPS6/Flamingo og dåser. Mil-tek er baseret i Ulfborg og har 
en væsentlig del, svarende til 5-10 pct., af sin omsætning i Storbritannien.  

Virksomhedens mål er at fordoble salget på det engelske marked i de kommende tre år. For Mil-tek giver 
Brexit øget usikkerhed, mestendels pga. valutaudsving. Pundets fald er på ingen måde i en dansk 
eksportvirksomheds interesse, men problemet kan løses med kurssikring, hvilket hele tiden har været en 
forretningsbetingelse.  

Et andet aspekt i tilfælde af Brexit er af mere teknisk art. Et Storbritannien uden for EU får måske mulighed 
for at lave separate sikkerhedskrav i forhold til EU’s eksisterende direktiver. Dette kunne i fremtiden give 
anledning til mere eller mindre skjulte tekniske handelshindringer. Jf. udtalelserne fra WTO i forbindelse 
med denne analyse, er der endnu ikke noget svar på denne problematik.  

I sidste ende ser Mil-teks adm. Dir. Kristian Skannerup således på Brexit-afstemningen: ”Vi tror meget på, at 
skulle UK vælge at træde ud af EU, vil de stadig være meget afhængige af, at der er smidige 
samhandelsmuligheder EU og UK imellem. Alt andet må vi løse ad hoc.”118  

(Analyseenheden 4V takker Mil-tek for beredvillig besvarelse af de stillede spørgsmål.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Analyseenheden 4V. Baseret på email-korrespondance 22.-28. marts 2016 med Kristian Skannerup, adm. dir. i Mil-
tek Danmark A/S. 
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APPENDIX IV: Exact Logistics. En britisk eksportvirksomhed og Brexit 
 

I Storbritannien kan næsten halvdelen af omsætningen i det private erhvervsliv tilskrives små og 
mellemstore virksomheder med under 249 ansatte, herunder mange eksportvirksomheder.  

Disse har haft midlertidigt gavn af pundets fald, men omvendt forudser mange virksomhedsledere risici i 
tilfælde af Brexit. Der frygtes besværligere adgang til underleverandører i andre EU-lande; øget 
leverancetid pga. skærpede krav om oprindelsescertifikater; risiko for ufordelagtig momsafregning, f.eks. 
ved varemodtagelse frem for ved salg. I første omgang vil indre markeds-regler dog gælde umiddelbart i 
tiden efter 23. juni 2016. 

Eksempel: Virksomheden Exact Logistics er hjemmehørende i Rugby i det centrale England og driver herfra 
vognmandsforretning over hele Europa. Administrerende direktør Adam Shuter oplever allerede nu ekstra 
toldomkostninger (ca. 55 pund pr. sending) ved leverancer til ikke-EU-landene Norge og Schweiz, og 
overvejer på den baggrund af lave en filial i Tyskland i tilfælde af Brexit.  

For nemmere at kunne håndtere told og administration, hvis Storbritannien træder ud af EU’s fælles 
toldlovgivning, overvejer Adam Shuter indkøb af nyt software: ”Det kommer formentlig til at koste i 
omegnen af 10-20.000 pund, så det er temmelig væsentligt.”119 

 

                                                           
119 Reuters (28. Marts 2016): With crisis plans and cuts, British bosses plan for Brexit. 


