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Statsstøtte 6. juni 2017 – Sogn og Fjordane fylkeskommune

Bjørnar Alterskjær, Kluge Advokatfirma

Kort om oss

• Norges største statsstøttegruppe

• Erfaring fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), EU-kommisjonen, EFTA-domstolen, Nærings og 
fiskeridepartementet og advokatfirmaer

• Har nylig inngått rammeavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune
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HVORFOR HAR VI STATSSTØTTEREGLER?



06.06.2017

3

Hva er EØS?
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EØS-avtalen

• Omfattende avtale

• Indre marked i hele EØS-området

• Både generelle regler og detaljregler 

• Rettigheter og plikter

Hvorfor statsstøtteregler?

• Reglene om statsstøtte skal sikre like konkurransevilkår

• Både mellom foretak i forskjellige land, og mellom offentlige og private foretak

• «Dopingregler» for foretak
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Støttereglene – like spilleregler for foretak

9

"How many times do I have to say 

it? … Well, it can't be any clearer 

than 'I've never taken drugs.'"
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STATSSTØTTEFORBUDET

Hvorfor vurdere om tiltak er støtte?

• Offentlig støtte etter artikkel 61(1) er forbudt

• Offentlig støtte må ha en unntakshjemmel

• All støtte må meldes til ESA (med unntak av gruppeunntatt støtte)

• Feilvurderinger kan medføre tilbakebetaling
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Forbudet mot støtte i EØS artikkel 61(1)
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Et tiltak er kun forbudt hvis følgende vilkår er oppfylt

1. Støtte (fordel)

2. Gitt av statsmidler/offentlige midler

3. Selektivitet (støtte til enkeltbedrifter, sektorer eller foretak i en bestemt region)

4. Til foretak

5. Konkurransevridning

6. Påvirkning av samhandelen innen EØS

Veileder fra EU-kommisjonen om støttebegrepet

• Veileder om støttebegrepet (2016): 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf

• Svært nyttig

• Mange praktiske spørsmål er besvart

• Gode kildereferanser

20

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf
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Vilkår 1 – støtte 

Støttebegrepet tolkes vidt: 

• Økonomisk fordel

• Blant annet:

• Rene tilskudd/subsidier

• Garantier på gunstige vilkår

• Salg av offentlig eiendom til underpris

• Skattelettelser/skattefritak

• Tilskudd fra fylkeskommuner og kommuner vil være støtte

Vilkår 2 – offentlige midler

Definisjonen av ”statsmidler” er vid:

• Staten

• Fylkeskommuner

• Kommuner

• Tilskudd fra fylkeskommuner og kommuner vil være statsmidler
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Vilkår 3 – selektivitet

• Selektive tiltak: 

• støtte til enkeltbedrifter 

• sektorer 

• bedrifter i en bestemt region

• Tilskudd fra fylkeskommuner og kommuner vil være selektivt tiltak

Vilkår 4 – støtte til foretak 

• Vidt begrep – omfatter stort sett alle typer foretak, selskaper og enheter som driver 
økonomisk aktivitet

• Normalt ikke økonomisk aktivitet:

• Privatpersoner og det offentlige som myndighetsutøver

• Politiske partier, fagforeninger, religiøse foreninger, forbrukerorganisasjoner, veldedige
organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, barnehager
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Støttereglene gjelder «foretak»

• Foretaksbegrepet bygger ikke på hva en i norsk dagligtale omtaler som et foretak

• Er et eget EØS-rettslig begrep som er gitt et selvstendig innhold gjennom rettspraksis

• Et foretak enhver enhet som utøver økonomisk aktivitet 

Økonomisk aktivitet

• Det å levere varer eller tjenester i et marked vil normalt anses som en økonomisk aktivitet

• En enhet i staten, en kommune eller ellers som på en eller annen måte utøver økonomisk 
aktivitet vil anses som et foretak

• Dette selv om enheten ikke er skilt ut i et eget selskap eller er en egen etat 
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Vilkår 5 – konkurransevridning

• Tilbyr mottager varer eller tjenester i et marked? Hvis ja: Normalt konkurransevridning.

• Skal lite til for at vilkåret er oppfylt
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Vilkår 6 – samhandelskriteriet 

Kun støtte som påvirker samhandelen er 
omfattet

Tolkes strengt – skal ikke mye til

Men kan tenkes unntak for enkelte lokale 
tjenester – senere praksis viser at kriteriet 
kanskje ikke skal tolkes så strengt (7+5 
avgjørelser fra EU-kommisjonen)

Konsekvenser av at noe er støtte

• Ett eller flere av vilkårene er ikke oppfylt • Samtlige vilkår er oppfylt
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Markedsaktørprinsippet

• Ikke alt er støtte

• Markedsmessige handlinger gir ingen økonomisk fordel

• Vurderingen skal gjøres på bakgrunn av informasjonen som forelå på 
beslutningstidspunktet

Markedsaktørprinsippet

• For at offentlige disposisjoner i markedet ikke skal utgjøre statsstøtte må det offentlige 
opptre som en rasjonell markedsaktør

• Det avgjørende er i alle scenarier en vurdering av om en rasjonell markedsaktør ville 
foretatt den aktuelle disposisjonen på tilsvarende vilkår – ren kostnadsdekning er normalt 
ikke nok

• Viktig å dokumentere grunnlaget for beslutningen

• Hvis det offentlige ønsker å anvende ressurser for å understøtte samfunnsformål 
(regionalpolitikk mm.) må disposisjonene gjøres i henhold til statsstøttereglene
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Forholdet anskaffelser og støtte

• To regelsett som binder det offentlige i sin kontakt med markedet

• To regelsett som på hver sin måte skal bidra til at nasjonale aktører ikke blir 
favorisert

• To regelsett som skal sørge for en velfungerende konkurranse innen EØS –
«konkurranseregler» rettet mot staten
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Forskjeller støtte og anskaffelser

• Støtte

• Hovedreglene følger direkte av EØS-
avtalen

• Stor grad domstolskapt

• Fokus på statens rolle som støttegiver og 
investor

•Anskaffelser

• Reglene følger stort sett av 
«sekundærrett», selv om enkelte 
prinsipper kan utledes av EØS-avtalen

• Stor grad basert på direktiver

• Fokus på statens rolle som kjøper av 
varer og tjenester
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Hva er støtte og hva er anskaffelser?

• Støtte

• Tildeling av offentlige midler 

• Som ikke gir en tilsvarende fordel tilbake 

• Støtte selv om samfunnet får en fordel 
tilbake 

• Transaksjoner som ikke er normale 
markedstransaksjoner vil kunne være 
støtte

•Anskaffelser

• Kontrakter 

• Gjensidig bebyrdende 

• «Pecuniary interest» 

• Gi det offentlige en eller annen fordel 
tilbake 

39

OVERSIKT OVER UNNTAKSREGLENE
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Unntakene – lovlig støtte

• Statsstøtte er i utgangspunktet forbudt

• All støtte må en ha en unntakshjemmel

• Støtte må enten meldes til ESA (notifiseres), eller man kan benytte gruppeunntaket

• Gruppeunntaket er mest praktisk – og bør benyttes der man kan

41

• Vilkårene i gruppeunntakets del I må være oppfylt

• Spesielle vilkår i en unntaksbestemmelse i del III må være oppfylt

• Prosedyreregler

• Fylle ut skjema og sende til departementet (som sender til ESA)

• Departementet krever også et følgenotat

• Husk at forskrift om registrering av offentlig støtte også gjelder for tildelinger i medhold av 
gruppeunntaket

42Gruppeunntaket i et nøtteskall



06.06.2017

22

Oversikt

• Gruppeunntakets del I – generelle krav 

• Gjelder alltid

• Gruppeunntakets del III – de spesielle unntakene

• Tiltaket må falle inn under ett av de spesielle unntakene for å være unntatt

• Oversikt over regelverket en grunnleggende forutsetning for riktig og effektiv praktisk bruk
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Viktige kilder

• EU-kommisjonens veileder til gruppeunntaket – alle artikler: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

• Kommisjonen har laget praktiske sjekklister som er tilgjengelige på departementets 
hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-
om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/sjekklister-for-det-alminnelige-
gruppeunntaket/id2428366/
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http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/sjekklister-for-det-alminnelige-gruppeunntaket/id2428366/
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GRUPPEUNNTAKETS DEL I

Generelle avgrensninger

•Artikkel 1

• Gjelder (i utgangspunktet) bare for ordninger med et gjennomsnittlig årsbudsjett på 
under 150 millioner euro

• Ikke eksportstøtte 

• Ikke støtte hvor vilkår om bruk av norske varer

• Ikke støtte til fisk og landbruk

• Ikke støtte til foretak i vanskeligheter

• Ikke støttetiltak som utgjør et brudd på EØS-retten

• Vilkår om at mottaker er norsk eller har hovedkontor i Norge

• Vilkår om at mottaker bruker norske varer eller tjenester

• Vilkår om at resultater fra forskning, utvikling og innovasjon ikke kan brukes i andre land
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Støttetak

• Meldeterskler – beløpsgrensen som maksimalt kan gis til en støtteberettiget aktivitet før 
det er nødvendig med notifikasjon 

• Definert i artikkel 4

• Angitt per støttekategori

• Eks: Investeringsstøtte til SMBer kan gis med inntil 7,5 millioner euro per investeringsprosjekt
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Transparens og incentiveffekt 

•Artikkel 5

• Støtteelementet må være beløpsfestet

• Uproblematisk med tilskudd

• Egne regler for lån og garantier

•Artikkel 6

• Søknad om støtte må inngis før aktiviteten påbegynnes

• Tilleggskrav ved ad-hoc støtte til store bedrifter

48
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Incentiveffekt fortsettelse

• Søknaden skal minst inneholde følgende opplysninger

a) virksomhedens navn og størrelse

b) en beskrivelse af projektet, herunder dets start- og slutdato

c) projektets beliggenhed

d) en liste over projektomkostningerne

e) støttetype (tilskud, lån, garanti, tilbagebetalingspligtigt forskud, 
egenkapitaltilførsel eller andet) og beløbet for den offentlige finansiering, som projektet 
kræver
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Støtteintensitet og støtteberettigete kostnader

•Artikkel 7

• Støtteberettigete kostnader: de enkelte unntakene i del III definerer hvilke kostnader 
som vil være støtteberettigete 

• Støtteintensitet: hvilken prosentandel av de støtteberettigete kostnadene som det ytes 
statsstøtte til dekning av

• De støtteberettigete kostnadene skal understøttes av klar, spesifisert og tidsnær
dokumentasjon

50
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Kumulasjon

•Artikkel 8

• Støttegiver må ta hensyn til den totale støtten til aktiviteten, prosjektet eller foretaket 

• Nødvendig å innhente informasjon om støtte fra andre støttegivere

• Hvis støtten vedrører ulike støtteberettigete kostnader kan støtte gis som normalt

• Bestemmelsen inneholder ulike presiseringer

• Støtte skal ikke overskride høyeste tillatte støtteintensitet eller høyeste tillatte 
støttebeløp

51

GRUPPEUNNTAKETS DEL III



06.06.2017

27

• Inneholder unntakshjemlene for lovlig støtte

• Tematisk inndelt i seksjoner

• Store forskjeller med hensyn til hvor detaljerte hjemlene er

• Noen hjemler er kortfattede og enkle

• Andre hjemler er lange og oppstiller svært detaljerte vilkår

53

• Regionalstøtte (seksjon 1)

• Investeringsstøtte (artikkel 14)

• Driftsstøtte (artikkel 15) 

• Støtte til urban utvikling (artikkel 16) 

• Støtte til små og mellomstore bedrifter (seksjon 2)

• Investeringsstøtte (artikkel 17)

• Konsulentstøtte (artikkel 18)

• Støtte til deltakelse på messer (artikkel 19)

• Støtte til deltakelse på europeiske samarbeidsprosjekter omfattet av forordning 1299/2013 
(artikkel 20)

54Oversikt over handlingsrom I 
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Oversikt over handlingsrom II

• Støtte til tilgang til finansiering for små og mellomstore bedrifter (seksjon 3)

• Risikokapitalstøtte (artikkel 21)

• Oppstarts-/etableringsstøtte (artikkel 22)

• Støtte til alternative handelsplattformer spesialisert for små og mellomstore bedrifter (artikkel 
23)

• Støtte til forundersøkelser (artikkel 24)
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Oversikt over handlingsrom III

• Støtte til forskning og utvikling og innovasjon (seksjon 4)

• Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (artikkel 25) 

• Støtte til forskningsinfrastruktur (artikkel 26) 

• Støtte til innovasjonsklynger (artikkel 27)

• Innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter (artikkel 28)

• Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon (artikkel 29)

• Støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektoren (artikkel 30)
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Oversikt over handlingsrom IV

•Opplærings-/utdannelsesstøtte (seksjon 5)

• Opplærings-/utdannelsesstøtte (artikkel 31)

• Støtte til vanskeligstilte og handikappede arbeidstakere (seksjon 6)

• Lønnstilskudd ved ansettelse av vanskeligstilte arbeidstakere (artikkel 32)

• Lønnstilskudd ved sysselsetting/beskjeftigelse av handikappede arbeidstakere (artikkel 
33)

• Kompensasjon for merkostnader ved engasjering av handikappede arbeidstakere 
(artikkel 34)

• Kompensasjon for kostnader ved bistand til vanskeligstilte arbeidstakere (artikkel 35)
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Oversikt over handlingsrom V

•Miljøstøtte/støtte til miljøbeskyttelse (seksjon 7)

• Investeringsstøtte som gjør det mulig for foretak å gå utover fellesskapsstandardene for 
miljøvern eller heve miljøvernnivået i fravær av fellesskapsstandarder (artikkel 36)

• Investeringsstøtte til tidlig tilpasning til kommende EU-standarder (artikkel 37)

• Investeringsstøtte til energieffektivisering (artikkel 38)

• Investeringsstøtte til energieffektivisering i bygninger (artikkel 39)

• Investeringsstøtte til høyeffektiv kraftvarmeproduksjon (artikkel 40)

58
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Oversikt over handlingsrom VI 

• Investeringsstøtte til fremme av fornybar energi (artikkel 41)

• Driftsstøtte til fremme av fornybar energi (artikkel 42) 

• Driftsstøtte til fremme av fornybar energi i små anlegg (artikkel 43)

• Støtte i form av nedsettelse av miljøskatter og miljøavgifter ihht. Direktiv 2003/96/EF 
(artikkel 44)

• Investeringsstøtte til rensing av forurenset grunn (artikkel 45)

• Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling (artikkel 46)

• Investeringsstøtte til resirkulering og gjenbruk av avfall (artikkel 47)

• Investeringsstøtte til energiinfrastruktur (artikkel 48)

• Støtte til miljøundersøkelser (artikkel 49)

59

Oversikt over handlingsrom VII 

• Støtte for å bøte på skader forårsaket av visse naturkatastrofer (seksjon 8)

• Støtte for å bøte på skader forårsaket av visse naturkatastrofer (artikkel 50)

• Sosial transportstøtte til beboere i avsidesliggende områder (seksjon 9)

• Sosial transportstøtte til beboere i avsidesliggende områder (artikkel 51)

• Støtte til bredbåndsinfrastruktur (seksjon 10)

• Støtte til bredbåndsinfrastruktur (artikkel 52) 

60
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Oversikt over handlingsrom VIII

• Støtte til kultur og bevaring av kulturarv (seksjon 11)

• Støtte til kultur og bevaring av kulturarv (artikkel 53)

• Støtteordninger for audiovisuelle produksjoner (artikkel 54)

• Støtte til sportsinfrastruktur og multifunksjonell infrastruktur til 
rekreasjonsaktiviteter (seksjon 12)

• Støtte til sportsinfrastruktur og multifunksjonell infrastruktur til rekreasjonsaktiviteter 
(artikkel 55)

• Støtte til lokal infrastruktur (seksjon 13)

• Investeringsstøtte til lokal infrastruktur (artikkel 56) 

61

PRAKTISK BRUK
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Prosedyre

• Det skal inngis et utfylt skjema til ESA innen 20 dager etter at støttetiltaket (ordningen eller 
ad-hoc tildelingen) er satt i verk

• Norske myndigheter (Nærings- og fiskeridepartementet) krever i tillegg at det inngis et 
følgenotat som beskriver hvordan tiltaket oppfyller alle vilkår (del I og relevante vilkår i del 
III)

• Hvis NFD oppdager noe feil sendes ikke skjemaet til ESA

63

Skjemaet

• Skjemaet er tilgjengelig i word-format på NFDs hjemmesider: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-
stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/id430132/

• Et godt tips er altså å se på tidligere skjemaer som har blitt sendt til ESA (passert NFD) –
disse skjemaene er tilgjengelige på http://www.eftasurv.int/:

- State aid register

- GBER information sheets

- Norway

- Year

64

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/id430132/
http://www.eftasurv.int/
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Skjemaet forts.

• Skjemaet skal inneholde linker til nettside hvor støttetiltaket beskrives i fulltekst

• Dette følger av gruppeunntaket artikkel 11

• De fleste norske støttegivere har effektive IKT-plattformer, men like fult viktig å være obs på 
kravet

65

Følgenotatet

• Bør (skal) være på engelsk

• Må beskrive hvordan tiltaket oppfyller alle vilkår i del I og relevante vilkår i del III

• Kan bli relativt omfattende for ordninger

66
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Følgenotatet forts.

• Vår erfaring er at det er lurt å disponere følgenotatet kronologisk etter gruppeunntaket

• https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/mal-for-
folgenotat-gberpdf.pdf

• Først alle bestemmelsene i del I

• Deretter den/de relevante(e) bestemmelsen(e) i del III

• Nevne vilkårene i hver enkelt artikkel og beskrive hvordan de oppfylles

• Følgenotatet er viktig for støttegiver – tvinges til å identifisere og reflektere over alle 
vilkårene – dette minimerer risikoen for feilskjær
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Bjørnar Alterskjær – bal@kluge.no  – 93225542 – www.kluge.no 
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