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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 469/15/COL 

av 4. november 2015 

om å avslutte formell undersøkelse med hensyn til påstått statsstøtte til Innovasjon Norge for deres 

aktivitet på markedet for nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester samt mulig støtte til fordel for 

regionale selskaper og destinasjonsselskaper 

(Norge) 

[Ikke-fortrolig utgave] 

[Informasjonen i klammeparentes er omfattet av taushetsplikt] 

EFTAs OVERVÅKINGSORGAN (”Overvåkingsorganet”) har, 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), særlig 

artikkel 61 nr. 1, 

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol 

(heretter kalt overvåkings- og domstolsavtalen), særlig artikkel 24, 

under henvisning til overvåkings- og domstolsavtalens protokoll 3 (heretter kalt protokoll 3), særlig del II 

artikkel 7 nr. 2 og artikkel 13 nr. 1, 

etter å ha oppfordret berørte parter til å inngi merknader i henhold til disse bestemmelser, og etter å ha tatt 

disse merknadene i betraktning, 

og ut fra følgende betraktninger: 

I. FAKTISKE FORHOLD 

1 Framgangsmåte 

1) Ved brev datert 5. juli 2013(1) inngav tellUs IT AS (senere fusjonert med New Mind(2), og 

heretter kalt ”New Mind | tellUs” eller ”klager”), en klage om statsstøtte til Overvåkingsorganet i 

forbindelse med Innovasjon Norges (”Innovasjon Norge” eller ”IN”) kommersielle virksomhet på 

markedet for nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester innen reiselivsbransjen. Klagen ble mottatt 

og registrert av Overvåkingsorganet 8. juli 2013.  

2) Etter en foreløpig gransking av klagen besluttet Overvåkingsorganet den 16. juli 2014 å innlede 

formell undersøkelse i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 ved å gjøre vedtak nr. 

300/14/COL (”åpningsvedtak”)(3). Gjennom nevnte vedtak oppfordret Overvåkingsorganet 

norske myndigheter og berørte parter til å sende inn merknader.  

3) Ved brev av 1. september 2014(4) oversendte norske myndigheter sine merknader til 

åpningsvedtaket. Den 30. september 2014 møtte Overvåkingsorganet norske myndigheter og IN. 

Ved den anledning framla norske myndigheter nye opplysninger og redegjørelser for merknadene 

datert 1. september 2014. Overvåkingsorganet har også stilt IN ytterligere spørsmål, som ble 

besvart per e-post datert 17. oktober 2014(5).  

  

(1) Dokument nr. 678002 og vedlegg til dokument nr. 678003, 678007, 678010–678013 og 678017. 

(2) I oktober 2013 fusjonerte den opprinnelige klager, tellUs IT AS, med selskapet New Mind og dannet New Mind 

 tellUS. Se www.newmind.co.uk. 

(3) Kunngjort i EUT C 334 av 25.9.2014, s. 8, og EØS-tillegget nr. 53 av 25.9.2014, s. 1. 

(4) Dokument nr. 720775, sammen med tolv vedlegg (dokument nr. 720776–720788). 

(5) Dokument nr. 726058. 

2017/EØS/39/01 

www.newmind.co.uk
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4) Overvåkingsorganet mottok ved e-post av 9. oktober 2014(6) merknader fra én berørt part, nemlig 

klager. Overvåkingsorganet videresendte ved brev av 10. oktober 2014(7) disse til norske 

myndigheter. Overvåkingsorganet hadde telefonmøte med IN den 27. oktober 2014 og  

5. november 2014.  

5) Ved brev datert 24. november 2014(8) ga norske myndigheter sine merknader til klagers 

merknader og ytterligere opplysninger om saken. 

6) Etter dette har Overvåkingsorganet mottatt ytterligere opplysninger om saken fra klager og IN(9). 

Opplysningene mottatt fra klager ble videresendt til norske myndigheter. 

2 Beskrivelse av tiltakene  

7) Dette vedtaket gjelder INs virksomhet innen reiselivsbransjen.  

8) IN er et offentlig foretak som har fått i mandat å bidra til innovasjon og næringsutvikling i Norge. 

IN støtter den nasjonale reiselivsnæringen. IN har etablert og driver nettstedet visitnorway.com, 

det mest besøkte norske reiselivsnettstedet(10). 

9) Gjennom visitnorway.com yter IN tjenester til regionale selskaper(11) og destinasjons-

selskaper(12). De regionale selskapene og destinasjonsselskapene er lokale/regionale enheter som 

fremmer reiselivet i sine respektive geografiske områder.  

10) Disse tjenestene omfatter i) nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester og ii) markedsføring og 

salgsfremmende tjenester i reiselivsbransjen(13). 

11) Klager og åpningsvedtaket viser til mulige statsstøttetiltak i forbindelse med nettinfrastruktur og 

tilknyttede tjenester. Spesifikt viser artikkel 1 i åpningsvedtaket til tre mulige statsstøttetiltak.  

12) Det første påståtte statsstøttetiltaket gjelder statsstøtte til fordel for IN ved at selskapet ikke har 

krevd avkastning når det har levert nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester til regionale selskaper 

og destinasjonsselskaper.  

13) Det andre tiltaket er den påståtte mangelen på atskilte regnskaper og en åpen 

kostnadsfordelingsmodell som skiller INs økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter. Særlig er 

det et relevant spørsmål om hvorvidt INs levering av nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester 

kryssubsidieres med offentlige midler mottatt for å levere en ikke-økonomisk tjeneste, dvs. det å 

generelt fremme Norge som turistmål.   

  

(6) Dokument nr. 725167. 

(7) Dokument nr. 725174. 

(8) Dokument nr. 730559, 730560 og 730561. 

(9) Overvåkingsorganet har mottatt en rekke e-poster fra klager og IN med ytterligere opplysninger. TellUs sendte 

en e-post datert 1. januar 2015 (dokument nr. 734800). IN sendte flere e-poster med dokumenter: nr. 742759  

(e-post datert 16. januar 2015), 744264 (e-post datert 5. februar 2015), 753927 (e-post datert 14. april 2015), 

754218 (e-post datert 17. april 2015), 757843 (e-post datert 20. mai 2015) og 758656 (e-post datert 29. mai 

2015). Overvåkingsorganet hadde også et telefonmøte med IN den 16. april 2015. 

(10) Nærmere bestemt hadde visitnorway.com 22,5 millioner besøk og 50 millioner sidevisninger i 2013. I 2014 

hadde nettstedet 21,3 millioner besøk og 50,3 millioner sidevisninger. Nærmere opplysninger finnes på: 

http://www.slideshare.net/hanspetteraalmo/new-structure-for-destinations-on-visitnorwayvom og i dokument  

nr. 758656. 

(11) Denne fotnoten er ikke relevant for den norske språkversjonen. 

(12) Denne fotnoten er ikke relevant for den norske språkversjonen. 

(13) Overvåkingsorganet beskriver disse tjenestene i nr. 2.2 og 2.3 nedenfor.  

http://www.slideshare.net/hanspetteraalmo/new-structure-for-destinations-on-visitnorwayvom%20og
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14) Det tredje påståtte statsstøttetiltaket gjelder statsstøtte til fordel for regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper, ved at prisene for nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester ikke er 

tilstrekkelige til at IN oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer.  

 Mottakere av det påståtte støttetiltaket 2.1

15) IN ble opprettet av den norske regjering i 2003 ved Lov om Innovasjon Norge(14) (”Lov om IN”). 

Staten eier 51 % av selskapet, og fylkeskommunene eier de resterende 49 %(15).  

16) Selskapet ble etablert med det formål å være den norske statens virkemiddel for å realisere 

verdiskapende næringsutvikling i hele landet(16). IN forvalter og gjennomfører flere norske 

støtteordninger. IN støtter den nasjonale reiselivsbransjen. Ifølge norske myndigheter har: ”IN 

[...] blant annet i oppgave å tilby nettmarkedsføring som når ut til den internasjonale og 

nasjonale befolkningen, på det offisielle nettstedet visitnorway.com”(17). 

17) Det å fremme reiselivet lokalt og regionalt ivaretas av regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper. Ifølge opplysninger framlagt av norske myndigheter(18) finnes det i Norge 

ca. 300 regionale og lokale reiselivsorganisasjoner, dvs. regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper. Hovedmålet deres er å organisere virksomhet innen turisme og tilby 

reiselivsinformasjon. De regionale selskapene fokuserer på å markedsføre regionen 

internasjonalt, mens destinasjonsselskapene arbeider både internasjonalt og nasjonalt for å 

markedsføre bestemte reisemål(19). Generelt er aksjonærene deres både offentlige og private 

selskaper(20). De regionale selskapene er generelt organisert som aksjeselskaper eid av 

fylkeskommunene og representanter for reiselivsnæringen. Destinasjonsselskapene er lokale og 

har varierende aksjonærstruktur, men de er som regel eid av lokale myndigheter og lokale 

reiselivsforetak. 

18) De regionale selskapene og destinasjonsselskapene har ikke som formål å maksimere 

overskuddet for sine eiere. Målet deres er i stedet å stimulere den økonomiske aktiviteten i 

reiselivsbransjen i sine respektive geografiske områder(21).  

  

(14) LOV-2003-12-19-130, tilgjengelig på: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130?q=lov+om+ 

innovasjon+norge. 

(15) Lov om IN § 2. 

(16) Mesteparten av oppgavene som i dag utføres av IN, ble tidligere ivaretatt av de fire forgjenger-organisasjonene: 

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (”SND”), Statens veiledningskontor for oppfinnere (”SVO”), Norges 

Turistråd (”NTR”) og Norges Eksportråd (”NE”). I 2004 ble de fire enhetene avviklet og fusjonert inn i IN. 

(17) INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688213). 

(18) INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688213). 

(19) Se ”Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen”. Nærings- og 

handelsdepartementet. 10. april 2012, side 44. Dette dokumentet ble sendt til Overvåkingsorganet som vedlegg 4 

(dokument nr. 688216) til INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688213). 

(20) Ibid. 

(21) For eksempel skriver Visit Trondheim AS (et regionalt selskap) følgende i sin virksomhetsprofil: «Selskapet har 

ikke som formål å skaffe eierne direkte økonomisk utbytte» (vår utheving). Se offentlig tilgjengelig informasjon 

fra Enhetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregistrene. Lenken er tilgjengelig her: 

http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=955715209 

Når det gjelder Visit Sørlandet AS (et destinasjonsselskap), er det anført at selskapets aktiviteter ikke har som 

formål å gi overskudd til aksjonærene: «Områdemarkedsføring, profilering og merkevarebygging via 

tilrettelegging for salg og markedsføring for reiselivet på Sørlandet. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å 

skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål. 

Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskap.» (vår utheving). Se selskapets virksomhetsprofil som er 

tilgjengelig fra Enhetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregistrene: http://w2.brreg.no/ 

enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130?q=lov+om+innovasjon+norge
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130?q=lov+om+innovasjon+norge
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=955715209
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282
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 Nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester 2.2

19) Nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester i reiselivsbransjen leveres gjennom et ”destinasjons-

forvaltningssystem” (”DFS”)(22). 

20) Gjennom et DFS tilbyr et IT-selskap en tjeneste der kundene (reisemålsselskaper(23)) kan legge 

inn og regelmessig oppdatere informasjon om severdigheter, hoteller, restauranter, arrangementer 

og lignende informasjon samtidig på sin egen nettside og andre eksterne kanaler som 

visitnorway.com, Google Maps, reiselivsinformasjonskontorer, mobilportaler og i papiraviser. 

Informasjonen brukes av offentligheten til reservasjoner eller andre formål.  

21) Et DFS har ulike funksjonaliteter: i) en destinator-funksjonalitet (dvs. det å opprette en database 

over interessante steder eller flash-elementer med informasjon om arrangementer, hoteller, 

restauranter, kunstutstillinger osv.), ii) en distribusjons-funksjonalitet (dvs. at informasjonen som 

er lagret i databasen, blir distribuert til ulike kanaler og plattformer), og iii) en søke-funksjonalitet 

(dvs. at den kan brukes på nettsteder for å søke etter og vise reiselivsprodukter).  

22) En grafisk illustrasjon av disse tjenestene inngår i nr. 43 nedenfor. 

 Markedsføring og salgsfremmende tjenester i reiselivsbransjen 2.3

23) Markedsføring av reiseliv og salgsfremmende tjenester kan referere til det å fremme et geografisk 

område generelt eller til å fremme bestemte foretak.  

24) Generelle salgsfremmende tjenester innebærer å tilby de besøkende generell reiselivsinformasjon 

om lokal natur, mattradisjoner, vær osv. Det å fremme bestemte foretak referer til markedsføring 

av spesifikt innhold (dvs. informasjon om hoteller, restauranter, kulturarrangementer osv.). 

25) Man kan identifisere to ulike muligheter for å fremme spesifikt innhold på visitnorway.com: 

Enten publiseres informasjonen direkte på nettstedet (dvs. nettstedet er vert for informasjonen), 

eller via en lenke til et eksternt nettsted som publiserer den spesifikke informasjonen. 

 INs aktiviteter i reiselivsbransjen 2.4

26) Det er innenfor rammen av INs mandat å fremme reiselivsnæringen på et nasjonalt nivå. Den 

norske regjeringen har vært en aktiv aktør i reiselivsbransjen siden 1903(24). Som angitt i nr. 17 

over er det regionale selskaper og destinasjonsselskaper som står for det å fremme reiselivet på 

regionalt og lokalt nivå. Det årlige statsbudsjettet og oppdragsbrevet til IN inneholder 

instruksjoner for INs aktiviteter i reiselivsbransjen(25).  

  

(22) Definert som ”[s]ystemer som konsoliderer og distribuerer et omfattende utvalg av reiselivsprodukter gjennom 

en rekke kanaler og plattformer, som vanligvis er tilpasset en bestemt region, og som støtter aktivitetene til et 

destinasjonsselskap innenfor denne regionen. DFS tilstreber en kundesentrert tilnærming der reisemålet forvaltes 

og markedsføres som en helhetlig enhet. Vanligvis leverer systemene informasjon som er sterkt relatert til 

reisemålet, reservasjoner i sanntid og destinasjonsforvaltningsverktøy, og de legger særlig vekt på å støtte små 

og uavhengige reiselivsleverandører”. Definisjonen av ”DFS”, som er tilgjengelig på 

http://www.newmind.co.uk/technology-platform/destination-management-system.  

(23) Begrepet reisemålsselskap (destination management company) er betegnelsen som brukes i reiselivsbransjen om 

profesjonelle tjenestevirksomheter som tilbyr lokal kunnskap, ekspertise og ressurser, og som spesialiserer seg 

på utforming og gjennomføring av arrangementer, aktiviteter, turer, transport osv. Stort sett refererer dette 

begrepet til profesjonelle tjenestevirksomheter innenfor reisebransjen. 

(24) INs brev datert 20. desember 2013 (dokument nr. 694258). Landslaget for Reiselivet i Norge, som var et 

fellesorgan for statlige, kommunale og private aktører i reiselivsnæringen, ble etablert i 1903 og fortsatte fram til 

1984. Deretter overtok stiftelsen NORTRA ansvaret for markedsføringen fra Landslaget for Reiselivet i Norge. I 

1999 endret NORTRA navn til Norges Turistråd. Siden 2004 har Norges Turistråds oppgaver blitt utført av IN, 

etter at disse to enhetene ble slått sammen.  

Ytterligere informasjon om enhetene som tradisjonelt har hatt i mandat å fremme Norge som feriemål, ble også 

gitt i INs brev datert 20. desember 2013 (dokument nr. 694258). 

(25)  Statsbudsjettet 2013 – oppdragsbrev Innovasjon Norge. Side 14. Finnes på: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/brev/2013_oppdragsbrev_innovasjonnorge.pdf 

Statsbudsjettet 2014 – oppdragsbrev Innovasjon Norge. Finnes på: https://www.regjeringen.no/ 

contentassets/ab7b70cc80924f038a26a89417d0eb66/in_oppdragsbrev_2014.pdf 

Statsbudsjettet 2015 – oppdragsbrev Innovasjon Norge. Finnes på: http://www.innovasjonnorge.no/ 

PageFiles/2814818/Oppdragsbrev%20KLD%20(2).pdf 

http://www.newmind.co.uk/technology-platform/destination-management-system.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/brev/2013_oppdragsbrev_innovasjonnorge.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ab7b70cc80924f038a26a89417d0eb66/in_oppdragsbrev_2014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ab7b70cc80924f038a26a89417d0eb66/in_oppdragsbrev_2014.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/PageFiles/2814818/Oppdragsbrev%20KLD%20(2).pdf
http://www.innovasjonnorge.no/PageFiles/2814818/Oppdragsbrev%20KLD%20(2).pdf
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27) I 2007 vedtok norske myndigheter en nasjonal strategi for reiselivsnæringen, der de etablerte 

regjeringens hovedmål for sektoren(26). Et av disse målene var å styrke Norge som turistmål. I 

denne forbindelse utviklet og etablerte IN i 2007 nettstedet visitnorway.com. Ifølge strategien for 

reiselivsnæringen skal ”portalen [...] gi besøkende lyst til å reise til Norge og gi god og dekkende 

informasjon om Norge og reiselivsnæringens tilbud”(27).  

28) Siden lanseringen av nettstedet visitnorway.com har IN, i tillegg til å tilby generelt innhold om 

Norge (ikke-økonomisk aktivitet), også gitt regionale selskaper og destinasjonsselskaper 

muligheten til å fremme deres spesifikke reiselivsinnhold (dvs. informasjon om arrangementer, 

hoteller, transport osv.) på visitnorway.com-nettstedet. IN har inngått standardavtaler med 

regionale selskaper og destinasjonsselskaper. I henhold til disse avtalene har IN publisert 

spesifikt reiselivsinnhold fra regionale selskaper og destinasjonsselskaper på visitnorway.com 

(direkte eller via hyperlenker) mot en årlig abonnementsavgift som beregnes på grunnlag av den 

årlige omsetningen til de respektive regionale selskapene og destinasjonsselskapene. Historisk 

sett har regionale selskaper og destinasjonsselskaper også hatt egne nettsteder der de tilbyr 

generell informasjon om sine respektive geografiske områder og dessuten fremmer spesifikke 

reiselivsprodukter, det vil si økonomiske tjenester, på vegne av sine interessenter og eiere.  

29) I 2012 vedtok den norske regjeringen en ny reiselivsstrategi som tok sikte på å bedre den 

nasjonale reiselivsstrukturen(28). Målene med den nye strategien var å gjøre den offentlige støtten 

til bransjen mer effektiv, redusere antall involverte aktører og bedre koordineringen blant dem. 

Videre har norske myndigheter erklært at de har som mål å unngå at det oppstår mange ulike 

nettsteder for reiselivet i Norge, med forskjellig struktur og layout, reserveringssystemer, språk 

og så videre, som alle er delvis finansiert av ulike offentlige organer, fylker eller kommuner.  

30) Etter dette vedtok Nærings- og fiskeridepartementet i 2013 en ”ny reiselivsstruktur” med mål om 

å gjøre det enkelt for turister å velge Norge som reisemål(29).  

31) I INs oppdragsbrev for 2013 (”oppdragsbrevet for 2013”(30)) står det at: ”Innovasjon Norge skal 

sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser gjennom visitnorway.com, og bidra til å 

gjøre aktørene i reiselivsnæringen […]” Visitnorway.com ble dermed anerkjent som en sentral 

del av strategien for å fremme norsk reiseliv(31). IN ble bedt om å videreutvikle nettstedet og øke 

støtten til reiselivsnæringen. Målet var å tilby nettmarkedsføring som skulle nå både et nasjonalt 

og et internasjonalt publikum på det offisielle nettstedet visitnorway.com(32).  

32) I forbindelse med dette målet startet IN et prosjekt som ble kalt ”visitnorways nye struktur” (”ny 

struktur”)(33). Innenfor den nye strukturen fikk regionale selskaper og destinasjonsselskaper ikke 

bare tilbud om markedsføring og salgsfremmende tjenester (som gjøres gjennom standard-

avtalene, se nr. 28, men også tilleggstjenester.  

33) IN har gjort en rekke nødvendige endringer i grensesnitt og funksjonaliteter på visitnorway.com-

plattformen for å sikre at den er teknologisk oppdatert og kan drives effektivt over tid. I 2013 

begynte IN å tilby noen DFS-funksjonaliteter (heretter samlet kalt ”nettinfrastruktur og 

tilknyttede tjenester”) til norske regionale selskaper og destinasjonsselskaper som ønsket å flytte 

innhold fra egne nettsteder til visitnorway.com. Denne integreringen av innhold på 

  

(26)  Se ”Regjeringens reiselivsstrategi. Verdifulle opplevelser. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen”. Nærings- og 

handelsdepartementet. 18. desember 2007. Vedlegg 1 (dokument nr. 688214) til INs brev datert 28. oktober 

2013 (dokument nr. 688213). 

(27) Ibid., undertittel 7.5. ”Visitnorway.com”, side 68. 

(28) Se ”Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen”. Nærings- og 

handelsdepartementet. 10. april 2012. Vedlegg 4 (dokument nr. 688216) til INs brev datert 28. oktober 2013 

(dokument nr. 688213). Finnes på: https://www.regjeringen.no/contentassets/ 

1ce1d6cdcbac47739b3320a66817a2dd/lenke_til_strategien-engelsk.pdf 

(29) Flere opplysninger finnes i Nærings- og fiskeridepartementets prosjektplan for en ny nasjonal reiselivsstruktur 

(versjon 1.2, datert 20. juni 2013): http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Temasider/ 

Reiseliv/Riktigprosjektplan.pdf  

(30) Se fotnote 25 over. 

(31) I oppdragsbrevet for 2014 står det at: ”Innovasjon Norge skal videreutvikle den nasjonale reiselivsportalen på 

Internett, visitnorway.com. […]”. 

(32) INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688213). 

(33) INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688213). 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1ce1d6cdcbac47739b3320a66817a2dd/lenke_til_strategien-engelsk.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/1ce1d6cdcbac47739b3320a66817a2dd/lenke_til_strategien-engelsk.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Temasider/Reiseliv/Riktigprosjektplan.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Temasider/Reiseliv/Riktigprosjektplan.pdf
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visitnorway.com-plattformen er i tråd med målene som norske myndigheter har fastsatt i den nye 

reiselivsstrategien, blant annet for å unngå at det oppstår mange ulike nettsteder for reiselivet i 

Norge (se nr. 29 over).  

34) I 2014 fikk derfor alle regionale selskaper og destinasjonsselskaper tilbud om premium-

partneravtaler og dermed muligheten til å bruke visitnorway.com som hjemmeside i stedet for å 

måtte utvikle eller drive sin egen hjemmeside. Det å flytte innholdet til visitnorway.com innebar 

at man måtte legge ned sitt eget nettsted. Disse tjenestene ble bare tilbudt til regionale selskaper 

og destinasjonsselskaper og ikke til det generelle markedet, dvs. ikke til alle potensielle brukere, 

som aksjonærene og de eksterne kundene til de regionale selskapene og 

destinasjonsselskapene(34). 

35) En flytting ville gjøre noen av tjenestene som de regionale selskapene og destinasjonsselskapene 

tidligere hadde kjøpt fra selskaper som klageren, overflødige. Søke-funksjonaliteten ville bli 

overflødig for de regionale selskapene og destinasjonsselskapene, og kontraktene med selskaper 

som New Mind | tellUs ville vanligvis bli sagt opp. Andre funksjonaliteter – for eksempel 

destinator-funksjonaliteten – ville imidlertid fortsatt være nødvendig for å opprette og 

vedlikeholde interessante steder eller flash-elementer med informasjon som skulle publiseres på 

visitnorway.com.  

36) Selv om alle regionale selskaper og destinasjonsselskaper har fått tilbud om premium-

partneravtaler, var/er ikke alle interesserte i de nye tjenestene, ettersom en flytting til 

visitnorway.com blant annet innebærer at man godtar INs redaksjonelle retningslinjer(35). Derfor 

valgte noen av de regionale selskapene og destinasjonsselskapene å videreføre standardavtalen 

der IN leverer markedsføring og salgsfremmende tjenester (se nr. 28 over). 

37) ”Ny struktur”-prosjektet til visitnorway.com (se nr. 32 over) omfattet i 2013 også to 

pilotprosjekter – Alfa og Beta – før premium-partneravtalene ble undertegnet i 2014, som 

beskrevet i nr. 34 over. Dette beskrives nærmere under. 

”Pilot Alfa”-prosjektet 

38) I mars 2013 lanserte IN et prosjekt kalt ”Pilot Alfa” sammen med to pilotkunder – VisitSørlandet 

og VisitTrondheim. Under ”Pilot Alfa” ble nettstedene til Visit Sørlandet AS(36) (regionalt 

selskap) og Visit Trondheim AS(37) (destinasjonsselskap) flyttet til visitnorway.com-plattformen.  

  

(34) I motsetning til INs databasetjenester er New Mind | tellUs’ løsning et tilbud til alle foretak i reiselivsbransjen 

(ikke bare regionale selskaper og destinasjonsselskaper), og den distribuerer informasjonen som er lagt inn i 

databasen, til en rekke ulike mediekanaler samtidig. 

(35) IN har forklart i sitt svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775) at IN ga alle regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper tilbud om samme avtale (det foreligger en avtalemal som Overvåkingsorganet har fått 

tilsendt en kopi av). Flere regionale selskaper og destinasjonsselskaper er imidlertid ikke interesserte i å 

undertegne premium-avtaler på grunn av INs restriksjoner. For eksempel: i) Mange destinasjonsselskaper ønsker 

ikke å profilere regionen sin innenfor det felles, nasjonale rammeverket til visitnorway.com, ii) INs redaktør kan 

stanse eller endre innhold som en premium-partner har publisert på INs side, dersom det foreligger en 

interessekonflikt, eller dersom innholdet ikke passer inn i profilen til visitnorway.com, iii) dersom et 

destinasjonsselskap legger ned sine egne nettsteder, mister selskapet domenenavnet osv.  

(36) Det regionale selskapet ble stiftet som et landsdelsselskap for Aust- og Vest-Agder i 2010. Selskapet eies av 

fylkeskommunene, kommunene og noen av de sentrale næringsaktørene som Color Line, Fjord Line, 

Dyreparken mfl. Se ”Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen”. 

Se fotnote 19. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig fra Enhetsregisteret, som er en del av 

Brønnøysundregistrene, på http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282. 

(37) Visit Trondheim AS ble stiftet i 1989 med formål om å utvikle reiselivsnæringen i Trondheim. Dets aksjonærer 

er: Rezidor Hotels Norway AS (12,77 %), Bo-hotell AS (7,34 %), Realinvest AS (6,78 %) og andre (73,11 %). 

I virksomhetsprofilen står det at: “Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner, institusjoner, 

bedrifter og offentlige etater som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Trondheim og 

Trondheimsregionen. Destinasjonsutviklingsarbeidet skal skje på en koordinert måte med samarbeidspartnere 

innen samfunns-, nærings- og reiselivsutvikling. Visit Trondheim har som oppgave å definere og utøve 

vertskapsfunksjonene og profilmarkedsføringen, selge og markedsføre samt medvirke til utviklingen av 

Trondheim og Trondheimsregionen som turist, møte, kultur og arrangementsby. Visit Trondheim skal bidra 

sterkt til at alle aktører drar i samme retning, for å sikre at Trondheim inntar ønsket posisjon som destinasjon 

og innfrir ønsket ambisjonsnivå i forhold til attraktivitet og omdømme. Selskapet har ikke som formål å skaffe 

eierne direkte økonomisk utbytte. Ved likvidasjon av selskapet tilfaller formue/overskudd selskapets formål.” 

Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig fra Enhetsregisteret, som er en del av 

Brønnøysundregistrene: http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=955715209 

http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=955715209
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39) De to foretakene ble valgt som deltakere i pilotprosjektet og undertegnet en premium-

partneravtale med IN om bruken av visitnorway.com. Som en konsekvens av disse avtalene 

omdirigerte begge foretakene URL-ene sine(38) til Visitnorway.com og la ned egne hjemmesider. 

Informasjonen tilgjengelig på disse sidene (dvs. generell reiselivsinformasjon og spesifikt 

reiselivsinnhold) ble flyttet til visitnorway.com.  

40) Da de to foretakene drev egne nettsteder, var de klagers kunder. Det innebar at de brukte tellUs 

destinator- og tellUs Search-funksjonaliteter og betalte en lisensavgift til klager for denne 

bruken. Men etter at disse selskapene hadde omdirigert URL-ene sine til visitnorway.com og lagt 

ned egne nettsteder, sa de opp avtalene om søkefunksjonalitet ettersom det av tekniske årsaker 

bare er INs søkefunksjonalitet som kan brukes på visitnorway.com (den eneste søkemotoren på 

nettstedet er den som er utviklet av IN og installert på plattformen).  

41) Begge foretakene måtte imidlertid videreføre sine avtaler med klager eller et lignende firma om 

destinator-funksjonaliteten. IN tilbyr ikke denne funksjonaliteten. Klager var tidligere eneste 

tilbyder av DFS-tjenester på det norske markedet. Men i 2012–2013 etablerte den internasjonale 

konkurrenten CityBreak seg på markedet som tilbyder av destinator-funksjonalitet og gjorde det 

mulig for reiselivstilbydere å opprette en database med interessante steder(39). 

42) De regionale selskapene og destinasjonsselskapene som flyttet nettstedet sitt til visitnorway.com, 

kunne derfor velge mellom ulike selskaper som tilbød destinator-funksjonalitet (New Mind | 

tellUs, CityBreak eller eventuelle andre aktører som måtte etablere seg på markedet), mens 

kunder som brukte tellUs search-tjenester, bare kunne bruke tellUs destinator-funksjonalitet. Da 

New Mind | tellUs var den eneste leverandøren av nett- og infrastrukturtjenester, måtte alle 

regionale selskaper og destinasjonsselskaper inngå avtale med New Mind | tellUs om både søke- 

og destinator-funksjonalitet.  

43) Bruken av de ulike funksjonalitetene før og etter Pilot Alfa vises i følgende figur: 

Destinasjonsselskapets eget nettsted (før Pilot Alfa) 

 

 

  

Visitnorway.com (etter Pilot Alfa) 

 

Kilde: Overvåkingsorganet, basert på opplysninger framlagt av norske myndigheter (dokument  

nr. 688213).  

  

(38) URL står for «Uniform Resource Locator». En URL er en formatert tekststreng som brukes av nettlesere,  

e-postklienter og annen programvare til å identifisere en nettverksressurs på Internett.  

(39) INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688213). 

Destinasjonsselskapets eget 

nettsted 

tellUs' søk 

tellUs' database 

tellUs' destinator 

Destinasjonsselskap 

Visitnorway.com 

VisitNorways søk 

Destinasjonsselskap Destinasjonsselskap 

tellUs' destinator CityBreaks destinator 

tellUs' database CityBreaks database 

INs database 
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44) Tjenestene som IN tilbød til regionale selskaper og destinasjonsselskaper før gjennomføringen av 

ny-struktur-prosjektet (dvs. nettmarkedsføring og salgsfremmende tjenester på nettstedet 

visitnorway.com), ble tilbudt mot en avgift beregnet på grunnlag av årlig omsetning i stedet for 

markedspris på de mottatte tjenestene (se nr. 28 over). Dette prissettingssystemet ble også brukt 

under Pilot Alfa, uten ekstra kostnader for tilleggstjenestene som ble tilbudt av IN 

(nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester).  

45) Norske myndigheter har forklart(40) at grunnen til at de ikke krevde ytterligere betaling for 

tilleggstjenestene, var at de nye tjenestene var under utvikling, og at de to selskapene som var 

involvert i pilotprosjektet, la ned betydelig med tid og krefter i å bidra til å utvikle nye 

funksjonaliteter og derved kompenserte IN gjennom verdifulle tilbakemeldinger og innspill om 

de nye tjenestene.  

”Pilot Beta”-prosjektet 

46) Fra juli 2013 til november 2013 gjennomførte IN ”Pilot Beta”. I løpet av dette pilotprosjektet 

studerte IN nye forretningsmodeller, blant annet muligheten for å foreslå nye premium-

partneravtaler til alle de regionale selskapene og destinasjonsselskapene.  

47) Fra 1. januar 2014 tilbød IN premium-partneravtaler til alle interesserte destinasjonsselskaper og 

regionale selskaper på ikke-diskriminerende grunnlag. IN innførte en ny prissettingsmodell for 

disse tjenestene, der prisen som ble krevd, ifølge norske myndigheter skulle gjenspeile 

kostnadene ved tjenestene som IN tilbød, pluss et rimelig overskudd. Den nye 

prissettingsmodellen ble også brukt på de to pilotprosjektene, dvs. VisitSørlandet og 

VisitTrondheim, fra 1. januar 2014. 

48) Dermed tilbød IN, som illustrert i figur 2 nedenfor, to alternativer til de regionale selskapene og 

destinasjonsselskapene(41): i) tjenester under premium-partneravtaler(42) og ii) salgsfremmende 

tjenester under ikke-premium-avtaler(43). Uavhengig av sitt forhold til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper fremmer visitnorway.com Norge som turistmål og tilbyr generell 

informasjon om landet(44). 

49) Premium-partneravtalene ble inngått med regionale selskaper og destinasjonsselskaper som 

ønsket å flytte nettstedet sitt til visitnorway.com. Til de regionale selskapene og 

destinasjonsselskapene som ikke ønsket å flytte nettstedet sitt til visitnorway.com (ikke-premium-

partnere), tilbød IN samme salgsfremmende tjenester og markedsføring som før gjennom 

standardavtalene.   

  

(40) Brev nummer to fra IN datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688215). Se også INs svar på åpningsvedtaket 

(dokument nr. 720775). 

(41) Definert som “DMO specific” (”spesifikke for destinasjonsselskaper”) i figur 2. 

(42) Definert som “new structure” (”ny struktur”) i figur 2. 

(43) Definert som “standard presentation” (”standardpresentasjon”) i figur 2. 

(44) Definert som “generic marketing” (”allmenn markedsføring”) i figur 2. 
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Figur 2. Den nåværende strukturen til visitnorway.com (kilde: IN) 

 

3 Klagen 

50) New Mind | tellUs argumenterer i klagen for at INs salgsfremmende aktiviteter og oppgaver i 

forbindelse med visitnorway.com som en nasjonal reiselivsportal kan betraktes som en tjeneste av 

allmenn økonomisk betydning i tråd med statsstøttereglene for EØS.  

51) Men i 2013 etablerte IN seg på et nytt marked(45) og tilbød nye økonomiske tjenester til regionale 

selskaper og destinasjonsselskaper, slik at de kunne flytte nettstedene sine (dvs. nettinfrastruktur 

og tilknyttede tjenester) til visitnorway.com. New Mind | tellUs mener at disse tjenestene ikke er 

en del av mandatet som IN har fått, og ikke er tilbudt i tråd med rettspraksis i Altmark-saken(46) . 

52) Klager understreker at IN ikke kan motta statsstøtte samtidig som selskapet tilbyr økonomiske 

tjenester(47).  

53) Klagen refererer spesifikt til fire ulike former for påstått statsstøtte:  

a. det at IN ikke har ført atskilte regnskaper for sine kommersielle aktiviteter,  

b. det at IN ikke har krevd avkastning på sine økonomiske aktiviteter på grunn av sin ikke-

kommersielle orientering,  

c. påstått støtte til regionale selskaper og destinasjonsselskaper, gitt av IN i form av 

nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester til priser under markedspris, og  

d. det generelle fritaket fra inntektsskatt gitt til IN, som også gjelder for INs økonomiske 

aktiviteter.   

  

(45) Ifølge klager har ”det å tilby IT-plattforminfrastruktur til reiselivsnæringen hittil ikke vært en del av INs 

virksomhet”. Klage (dokument nr. 678002), s. 8. 

(46) I dommen i Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, fastslo 

Domstolen at godtgjøring for tjenester ikke utgjør statsstøtte dersom godtgjøringen oppfyller de fire kriteriene 

fastsatt i nr. 89–93 av dommen. 

(47) Nærmere opplysninger om klagen finnes i åpningsvedtaket nevnt i nr. 2 over. 
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54) Avslutningsvis påstår New Mind | tellUs også at IN oppfordrer kundene sine til å si opp tidligere 

kontrakter med New Mind | tellUs ved å tilby gratis oversettelsestjenester til regionale selskaper 

og destinasjonsselskaper som flytter innholdet til visitnorway.com(48). 

4 Grunner til å innlede formell undersøkelse 

55) Overvåkingsorganet vedtok 16. juli 2014 å innlede formell undersøkelse som fastsatt i protokoll 3 

del I artikkel 1 nr. 2.  

56) Men Overvåkingsorganet begrenset omfanget av den formelle undersøkelsen til tre av tiltakene 

identifisert av klager: i) det at IN ikke har ført atskilte regnskaper for sine kommersielle 

aktiviteter og ikke har hatt en ordning for kostnadsfordeling, ii) det at IN ikke har krevd 

avkastning på sine økonomiske aktiviteter på grunn av sin ikke-kommersielle orientering, og iii) 

INs påståtte støtte til regionale selskaper og destinasjonsselskaper ved at IN tilbyr 

nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester til priser som ikke er tilstrekkelige til å få en rimelig 

avkastning på investeringen. 

57) Det generelle fritaket for inntektsskatt gitt til IN ble utelukket fra åpningsvedtaket(49). En 

framgangsmåte for eksisterende støtte ble innledet med hensyn til dette punktet. 

58) Når det gjelder tiltak innenfor rammen av åpningsvedtaket, var Overvåkingsorganets foreløpige 

vurdering at tilbudet av nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester utgjorde en økonomisk aktivitet 

som kunne skilles fra det å bare fremme Norge som et turistmål. De nye tjenestene ble ikke 

tilbudt til alle regionale selskaper og destinasjonsselskaper før 1. januar 2014. Derfor konkluderte 

Overvåkingsorganet med at dersom tiltakene utgjorde statsstøtte, ville det i så fall være ny 

støtte(50). 

59) Videre var Overvåkingsorganet også av den oppfatning at det ikke gikk an å utelukke at det forelå 

ny statsstøtte til fordel for regionale selskaper og destinasjonsselskaper dersom det ble fastslått at 

IN ikke krevde en konkurransedyktig markedspris for tjenestene som IN tilbød til disse 

selskapene.  

60) Avslutningsvis var Overvåkingsorganet i tvil om hvorvidt de påståtte statsstøttetiltakene kunne 

anses som forenlige med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) som støtte for å fremme 

virksomhet innen turisme(51). 

61) Idet det tok hensyn til disse foreløpige konklusjonene mente Overvåkingsorganet at det ikke 

hadde tilstrekkelig informasjonen til å utelukke verken at det forelå statsstøtte, eller at den var 

uforenlig med EØS-avtalen. Det ble derfor innledet en formell undersøkelse. 

5 Merknader fra tredjeparter til åpningsvedtaket 

62) Bare New Mind | tellUs, klager, framla merknader til åpningsvedtaket. 

63) Når det gjelder sakens realiteter, understreker klager at IN har etablert seg på et allerede 

velfungerende marked for nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester, som altså er økonomiske 

tjenester. Etableringen på dette markedet følger ikke av en statlig instruks, og er i strid med INs 

hovedoppgave, nemlig å fremme privat entreprenørskap.  

64) New Mind | tellUs støtter Overvåkingsorganets foreløpige oppfatning om bruk av statsmidler, 

tilskriving til staten, selektivitet og mulig konkurransevridning.  

  

(48) E-post datert 15. november 2013 (dokument nr. 690346). 

(49) Nærmere opplysninger finnes i nr. 61 og 62 av åpningsvedtaket. 

(50) Nærmere opplysninger finnes i nr. 115–126 av åpningsvedtaket. 

(51) Ytterligere opplysninger om Overvåkingsorganets resonnement om forenlighet finnes i nr. 129–137 i 

åpningsvedtaket. 
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65) Når det gjelder hvorvidt det foreligger en fordel, mener klager at IN har kryssubsidiert sin 

nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester. Dette skyldes at IN ikke fører korrekt atskilte 

regnskaper, og at IN ikke krever avkastning når de leverer økonomiske tjenester til regionale 

selskaper og destinasjonsselskaper. Klager fastholder også at IN tilbyr oversettelsestjenester 

gratis (se nr. 54 over). 

66) Vedrørende den påståtte støtten til fordel for regionale selskaper og destinasjonsselskaper hevder 

klager at norske myndigheter ikke har informert dem om åpningsvedtaket. 

67) Videre hevder klager at de utvalgte pilotkundene ikke betalte for tjenester de mottok i løpet av 

pilotprosjektene. Prissettingsmodellen som IN introduserte senere, dekker ikke alle relevante 

kostnader, og den gir heller ikke et rimelig overskudd. Særlig har IN ikke inkludert alle 

utviklingskostnadene knyttet til infrastrukturen som ble bygget opp for den nye strukturen (NOK 

18 millioner) i beregningen, og IN beregner ikke avkastning på investeringen. Derfor får 

regionale selskaper og destinasjonsselskaper en fordel.  

68) Når det gjelder forenligheten, hevder klager at det ikke foreligger noen markedssvikt på det 

aktuelle markedet. Det at IN tilbyr gratis eller subsidierte oversettelsestjenester til regionale 

selskaper og destinasjonsselskaper som flytter innhold til visitnorway.com-plattformen, utgjør 

dessuten et koblingsvilkår som strider mot konkurranselovgivningen, og den påståtte statsstøtten 

kan derfor ikke anses som forenlig. 

69) Den 13. januar 2015 sendte klager en kopi av oppdragsbrevet for 2015 til 

Overvåkingsorganet(52). Etter klagers oppfatning bekrefter dette brevet at INs aktivitet på 

området nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester ikke er innenfor INs mandat, som er begrenset 

til det å generelt fremme Norge som turistmål. 

6 Merknader fra norske myndigheter til åpningsvedtaket og merknadene fra tredjemann 

70) Norske myndigheter svarte på åpningsvedtaket(53) ved å anføre at de aktuelle tiltakene ikke 

utgjorde statsstøtte. Dersom noen av tiltakene skulle utgjøre statsstøtte, måtte slik støtte 

klassifiseres som eksisterende støtte ettersom en av oppgavene til INs forgjengere før EØS-

avtalen ble undertegnet, var å fremme Norge som et turistmål.  

71) Subsidiært, dersom det forelå ny støtte, burde den anses som forenlig med EØS-avtalen som 

godtgjøring for en tjeneste av allmenn økonomisk betydning eller i henhold til EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 3 bokstav c) som støtte for å fremme reiselivsbransjen. 

72) Norske myndigheter anfører at ”dersom en økonomisk aktivitet kan skilles fra det offentlige 

organets oppgave, kan organet anses som et foretak i denne funksjonen. Alle aktivitetene må 

imidlertid anses som ikke-økonomiske dersom det ikke er mulig å skille aktivitetene fra 

hverandre(54).” Med dette utgangspunktet mener norske myndigheter at Overvåkingsorganet har 

misforstått faktiske forhold. De aktuelle tjenestene, dvs. nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester, 

tilbys ikke frittstående, men bare som en integrert del av tjenestene som tilbys gjennom 

visitnorway.com, og som samlet sett må anses som ikke-økonomisk aktivitet. Leveringen av disse 

tjenestene til regionale selskaper og destinasjonsselskaper er en del av INs oppgave, som er å 

fremme Norge som turistmål – en del av den nasjonale reiselivsstrategien. Følgelig kan 

nettinfrastrukturen og de tilknyttede tjenestene ikke bli vurdert frittstående, men bare som en del 

av INs salgsfremmende aktiviteter.  

  

(52) Ytterligere opplysninger fra klager (e-post fra klager datert 13. januar 2015 (dokument nr. 734800)). 

(53) INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775). 

(54) Ibid. 
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73) Når IN inngår avtaler om å levere betalte tjenester, bruker selskapet uansett en 

basiskostnadsmodell for å sikre at det medregner alle kostnader som er relevante for dets 

tjenester. Denne modellen ble kodifisert i "Brukerbetaling" hentet fra INs oppdragsbrev for 

2011(55), og IN har brukt den siden 2011. IN har også brukt denne kostnadsfordelingsmodellen i 

premium-avtaler for å sikre at IN dekker alle kostnader knyttet til slike avtaler. IN har også 

beregnet et forventet overskudd på [mellom ... % og ... %] i budsjettet og prisene. Norske 

myndigheter har også forklart at reiselivsbransjen, og særlig markedet for 

nettinfrastrukturtjenester, er en svært dynamisk sektor. Derfor må IN og visitnorway.com tilpasse 

de leverte tjenestene til teknologi- og markedsutviklingen.  

74) Når det gjelder forenlighet, argumenterer norske myndigheter for å anvende regler for tjenester av 

allmenn økonomisk betydning. Dersom de aktuelle tjenestene anses som økonomiske aktiviteter 

og det foreligger støtte, må ifølge norske myndigheter forenligheten av slik støtte vurderes under 

reglene for tjenester av allmenn økonomisk betydning(56). Det er norske myndigheters oppfatning 

at leveringen av disse tjenestene er i samsvar med grunntanken i kommisjonsbeslutning 

2012/21/EU av 20. desember 2012 om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til 

visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning(57). 

75) Norske myndigheter hevder også at de aktuelle tiltakene bør anses for forenlige med EØS-

avtalens virkemåte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) som statsstøtte til å 

fremme reiselivsbransjen.  

76) Norske myndigheter understreker at konkurransen i nedstrømsmarkedet for destinator-tjenester 

har økt ettersom regionale selskaper og destinasjonsselskaper har fått tilgang til plattformen. 

Dette må avveies mot en eventuell negativ effekt av den påståtte støtten. Norske myndigheter 

forklarer at fordi visitnorway.com samler informasjon om reiseprodukter fra alle mulige 

konkurrenter, dvs. New Mind | tellUs, CityBreak eller andre selskaper som kan etablere seg på 

markedet, har konkurransen på markedet økt. Tidligere var New Mind | tellUs den eneste 

leverandøren på markedet. Dessuten tilbyr IN plattformen til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper som ikke konkurrerer med foretak utenfor Norges grenser. 

77) Norske myndigheter bestrider at IN tilbyr gratis oversettelsestjenester til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper som har undertegnet premium-avtaler, og har forklart hvordan IN dekker 

oversettelseskostnader i ulike scenarioer. For å oppfylle sin oppgave om å fremme Norge som 

turistmål dekker vanligvis IN en andel av kostnadene til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper når oversettelsen gjelder informasjon av allmenn interesse. Det dekker 

imidlertid bare 50 % av kostnadene til oversettelse av informasjon om de regionale selskapenes 

og destinasjonsselskapenes spesifikke interessante steder(58). Dette er den generelle regelen som 

gjelder for alle regionale selskaper og destinasjonsselskaper. For regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper som har flyttet nettstedet sitt til visitnorway.com (dvs. premium-partnere), 

dekkes imidlertid ingen oversettelseskostnader av IN. Med andre ord mister premium-partnere 

mulighetene til å få dekket oversettelseskostnadene. I motsetning til hva klager påstår, har derfor 

ikke regionale selskaper og destinasjonsselskaper noe insentiv til å inngå en premium-

partneravtale for å få dekket oversettelseskostnader.  

  

(55) Norske myndigheter sendte en engelsk oversettelse av dokumentet "Gjennomgang av bevilgningen til 

bedriftsutvikling og administrasjon i IN" (kapittel 2421, post 70) til Overvåkingsorganet som vedlegg 2 til deres 

svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720777). Kostnadsmodellen er basert på hvor mange timer IN bruker på 

å levere betalte tjenester.  

(56) Norske myndigheter hevder ikke at det ikke foreligger statsstøtte på grunn av anvendelsen av Altmark-vilkårene, 

men i stedet at grunntanken i beslutningen om tjenester av allmenn økonomisk betydning innebærer at de 

påståtte statsstøttetiltakene er forenlige. 

(57) EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3. 

(58) Norske myndigheter har forklart at visitnorway.com tilbyr generell informasjon og produktinformasjon. 

Generell informasjon gjelder informasjon av offentlig interesse som nyheter om nordlyset osv. 

Produktinformasjon gjelder spesifikke kommersielle aktiviteter, dvs. hoteller, virksomhet innen turisme osv. Se 

nr. 48 over. 
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78) Som et svar på klagers merknader understreker norske myndigheter at IN ikke er en konkurrent 

til New Mind | tellUS. Det stemmer at det å gi regionale selskaper og destinasjonsselskaper 

tilgang til visitnorway.com har gjort tjenester som tidligere ble tilbudt av eksterne IT-selskaper, 

delvis overflødige. IN konkurrerer imidlertid ikke direkte med klager. IN erstatter med andre ord 

ikke New Mind | tellUs som IT-leverandør, selv om noe av funksjonaliteten (for eksempel TellUs 

search) ikke lenger er nødvendig eller teknisk mulig. 

79) Norske myndigheter har også framlagt for Overvåkingsorganet dokumentasjon som viser at IN 

har informert regionale selskaper og destinasjonsselskaper om åpningsvedtaket. IN sendte e-

poster til alle premium-partnere (påståtte statsstøttemottakere), og IN henviste også til 

åpningsvedtaket på sitt nettsted(59). 

80) I svaret på den siste e-posten mottatt fra klager(60) (sitert i nr. 69 over), anså norske myndigheter 

at problemet som New Mind | tellUs påpekte, allerede hadde blitt behørig besvart. Det var derfor 

ikke behov for ytterligere redegjørelser(61).  

II. VURDERING 

1 Om det foreligger statsstøtte  

81) EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder: 

”Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-

statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen 

ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne 

avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.” 

82) Et tiltak utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 dersom det oppfyller fire 

vilkår. For det første må tiltaket finansieres av staten eller gjennom statsmidler og kunne 

tilskrives staten. For det andre må tiltaket innebære en fordel. For det tredje må tiltaket 

begunstige utvalgte foretak eller økonomiske aktiviteter. For det fjerde må tiltaket være egnet til å 

påvirke samhandelen mellom avtalepartene og vri konkurransen i EØS.  

83) For at det skal foreligge statsstøtte, må alle de kumulative vilkårene i artikkel 61 nr. 1 være 

oppfylt(62). 

1.1. Omfanget av dette vedtaket 

84) Åpningsvedtaket gjelder påstått statsstøtte til fordel for IN samt til fordel for regionale selskaper 

og destinasjonsselskaper. Etter å ha mottatt opplysninger fra klager og norske myndigheter hadde 

Overvåkingsorganet først og fremst betenkeligheter angående nettinfrastrukturen og de 

tilknyttede tjenestene som IN leverer til regionale selskaper og destinasjonsselskaper gjennom 

premium-partneravtalene. 

85) Under saksbehandlingen konkluderte Overvåkingsorganet imidlertid med at det, for å vurdere INs 

opptreden på markedet for nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester, også er nødvendig å vurdere 

de andre kommersielle tjenestene som IN tilbyr til regionale selskaper og destinasjonsselskaper, 

dvs. salgsfremmende tjenester og markedsføring av spesifikt innhold. Dette skyldes at INs 

forretningsplan for den nye strukturen omhandler begge typer tjenester. 

86) Selv om spesifikke salgsfremmende tjenester og markedsføringstjenester ikke ble omfattet av 

åpningsvedtaket, og ikke er omfattet av dette vedtaket, vil Overvåkingsorganet likevel henvise til 

dem i den grad det er nødvendig for å avgjøre påstandene om statsstøttetiltak gjennom 

nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester.  

  

(59) Vedlegg I til INs brev datert 24. november 2014. Merknader til New Mind | tellUs' merknader (dokument  

nr. 730560). 

(60) Ytterligere informasjon fra klager. E-post fra klager datert 13. januar 2015 (dokument nr. 734800). 

(61) Norske myndigheters svar på e-post sendt av klager datert 13. januar 2015 – se fotnote over (dokument  

nr. 742759). 

(62) Dommene i Belgia mot Kommisjonen (Tubemeuse), C-142/87, EU:C:1990:125, nr. 25, og i France Télécom 

(Bouygues), T-425/04 RENV og T-444/04 RENV, EU:T:2015:450, nr. 186. 
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1.2. Mulige statsstøttetiltak til fordel for IN 

1.2.1. Hvorvidt IN kan betraktes som et ”foretak” 

87) Det følger av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 at for å utgjøre statsstøtte må tiltakene begunstige 

enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer. EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 gjelder bare 

når støttemottakeren er et foretak. Derfor er det nødvendig å undersøke om IN kan regnes som et 

foretak i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.  

88) Foretak er enheter som driver en økonomisk aktivitet, uavhengig av rettslig status og måten de 

finansieres på(63). Økonomiske aktiviteter er de som består av å tilby varer og tjenester på et 

marked(64). Alle enheter som er juridisk atskilt fra staten, og som driver økonomisk virksomhet, 

anses som ”foretak”. EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 omfatter alle offentlige og private foretak(65). 

89) Dersom en enhet utfører økonomiske aktiviteter, skal den anses som et foretak utelukkende når 

det gjelder de spesifikke tjenestene, uten henvisning til måten dens andre aktiviteter klassifiseres 

på(66). 

90) Norske myndigheter har hevdet at det å levere nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester ikke kan 

defineres som en økonomisk aktivitet. Etter deres mening kan disse tjenestene ikke skilles fra 

tjenestene som tilbys til regionale selskaper og destinasjonsselskaper for å fremme Norge som 

turistmål gjennom plattformen visitnorway.com. Ettersom utviklingen og driften av denne 

plattformen skal oppfylle målet om å fremme Norge som turistmål, og denne generelle oppgaven 

ikke kan defineres som en økonomisk aktivitet, kan heller ikke de IT-tjenestene som er til 

vurdering i dette tilfellet, defineres som en slik aktivitet.  

91) Overvåkingsorganet står fast ved den motsatte konklusjonen og bekrefter sitt foreløpige 

standpunkt uttrykt i åpningsvedtaket.  

92) Overvåkingsorganet påpeker for det første at oppdragsbrevet for 2013(67) tillater at IN leverer 

både økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter, gitt at disse aktivitetene finansieres på ulike 

måter: De økonomiske aktiviteter må tilbys på markedsvilkår, og dermed finansieres av kundene. 

Derfor finnes det en juridisk mulighet for at IN kan tilby økonomiske og ikke-økonomiske 

tjenester samtidig.  

93) For det andre mener Overvåkingsorganet at det forhold at IN i visse tilfeller fungerer som et 

verktøy som lar staten fremme Norge generelt, og i den forbindelse ikke tilbyr tjenester eller 

varer på markedet, ikke er en tilstrekkelig grunn til å konkludere med at IN ikke tilbyr andre 

økonomiske tjenester i reiselivsbransjen. 

94) For det tredje er Overvåkingsorganet enig i at det å fremme Norge som turistmål ikke er en 

økonomisk aktivitet. IN tilbyr imidlertid flere typer tjenester på plattformen. IN tilbyr å 

markedsføre og fremme generelt innhold om Norge, dvs. generell informasjon om lyse netter, 

vær, landets geografiske særpreg osv., men også spesifikt reiselivsinnhold, dvs. å fremme 

hoteller, restauranter eller annen virksomhet. Markedsføring av generell informasjon om Norge er 

ikke en økonomisk aktivitet, men det å fremme spesifikke reiselivsforetak utgjør en økonomisk 

aktivitet.   

  

(63) Dommer i Höfner og Elser mot Macroton, C-41/90, EU:C:2011:732, nr. 21–23; Pavlov mfl., C-180/98 til  

C-184/98, EU:C:2000:428 og Sak E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund [2008] EFTA Ct. Rep. s. 62, nr. 78. 

(64) Dommen i Ministero dell’Economica e delle Finanze mot Cassa di Risparmio di Firenze SpA, C-222/04, 

EU:C:2006:8, nr. 108.  

(65)  Dommen i Banco Exterior de España, C-37/92, EU:C:1993:836, nr. 11. 

(66) Økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter kan eksistere side om side innenfor samme sektor, og noen ganger 

tilbys av den samme organisasjonen. I dette scenarioet skal enheten bare anses som et foretak når det gjelder 

dens økonomiske aktiviteter. Se dommen i Kommisjonen mot Italia, C–118/85, EU:C:1987:283, nr. 7. Se også 

Europakommisjonen beslutning i statsstøttesak C-22/2003 (Italia) Reform av yrkesutdannelsesinstitusjoner 

(EUT L 81 av 18.3.2006, s. 25), nr. 43.  

(67) Tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/NHD/Vedlegg/Brev/2013_oppdragsbrev_ 

innovasjonnorge.pdf#search=OPPDRAGSBREV&regj_oss=1 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/NHD/Vedlegg/Brev/2013_oppdragsbrev_innovasjonnorge.pdf#search=OPPDRAGSBREV&regj_oss=1
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/NHD/Vedlegg/Brev/2013_oppdragsbrev_innovasjonnorge.pdf#search=OPPDRAGSBREV&regj_oss=1
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95) Norske myndigheter har argumentert med at det å tilby nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester 

til regionale selskaper og destinasjonsselskaper ikke utgjør en økonomisk aktivitet, fordi det 

endelige målet er å utføre en ikke-økonomisk aktivitet, nemlig generelt å fremme Norge som 

turistmål. Dette argumentet kan ikke godtas av Overvåkingsorganet. Det er Overvåkingsorganets 

oppfatning at norske myndigheters mål ikke er relevant for vurderingen av om IN driver en 

økonomisk aktivitet. Overvåkingsorganet mener at det å fremme private reiselivsforetak 

innebærer en økonomisk aktivitet. 

96) I rettspraksis er det i visse tilfeller akseptert at ”det ikke er nødvendig å atskille aktiviteten 

varekjøp fra den påfølgende bruken av varene for å fastsette kjøpsvirksomhetens art, og at 

kjøpsaktivitetens art må fastsettes på grunnlag av hvorvidt den påfølgende bruken av de kjøpte 

varene utgjør en økonomisk aktivitet.”.(68) Overvåkingsorganet minner imidlertid om at 

mottakerne av INs IT-tjenester, de regionale selskapene og destinasjonsselskapene, også bruker 

disse tjenestene til å gjennomføre både økonomiske og ikke-økonomiske tjenester. De regionale 

selskapene og destinasjonsselskapene fremmer ikke bare reiselivet generelt i sine respektive 

geografiske områder, men også spesifikk virksomhet innen turisme på vegne av sine aksjonærer 

og kunder. Overvåkingsorganet konkluderer dermed med at IN tilbyr økonomiske tjenester. 

97) For det fjerde mener Overvåkingsorganet at det, i motsetning til hva norske myndigheter hevder 

(se nr. 90 over), ikke er nødvendig å tilby også nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester for å 

kunne fremme Norge som turistmål. IN var i stand til å fremme reiselivet i Norge før 2013, til 

tross for at det var først fra og med dette året at IN begynte å tilby slike nettjenester gjennom 

premium-partneravtaler. Overvåkingsorganet understreker at norske myndigheter ikke har 

framsatt bevis for at IN ikke kan fremme landets reiseliv effektivt dersom ikke selskapet leverer 

de nevnte nettjenestene gjennom visitnorway.com. Derfor kan Overvåkingsorganet ikke godta at 

det også er nødvendig å tilby nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester for å fremme Norge som 

turistmål. Etter Overvåkingsorganets oppfatning er tjenestene derfor ikke uatskillelige.  

98) For det femte minner Overvåkingsorganet om at det, når en tjeneste defineres som økonomisk 

eller ikke, er viktig å vurdere om det er konkurranse på det aktuelle markedet, dvs. om det finnes 

andre enheter som tilbyr samme eller substituerbare varer og tjenester(69). Nettinfrastruktur og 

tilknyttede tjenester tilbys også av private aktører, for eksempel klager, og derfor konkluderer 

Overvåkingsorganet med at dette vilkåret er oppfylt i denne saken.  

99) I sin rettspraksis har EU-domstolens understreket at økonomiske aktiviteter normalt tilbys mot 

betaling.(70) Både klager og IN leverer nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester mot betaling, 

derfor anser Overvåkingsorganet dette som en ytterligere grunn til at disse tjenestene skal 

defineres som økonomiske. 

100) Det er Overvåkingsorganets oppfatning at denne konklusjonen gjelder selv om IN ikke tilbyr 

nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester som en frittstående tjeneste. Når nettstedene til regionale 

selskaper og destinasjonsselskaper er integrerte i visitnorway.com, mottar de regionale selskapene 

og destinasjonsselskapene tjenester fra plattformen, som de tidligere pleide å kjøpe fra private 

aktører mot betaling. Det er derfor ikke relevant hvorvidt disse tjenestene bare tilbys til regionale 

selskaper og destinasjonsselskaper, og ikke til andre reisemålsselskaper. 

101) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at IN er et foretak i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1 når det tilbyr nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester.  

  

(68) Se dommen i Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) mot Kommisjonen, C-205/03, 

EU:C:2006:453, nr. 26. 

(69)  Generaladvokatens uttalelse i Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) mot 

Kommisjonen, C-205/03, EU:C:2005:666, nr. 31. 

(70) Se dommene i Pavel Pavlov mfl., C-180/98 til C-184/98, EU:C:2000:428, nr. 76 og i Ambulanz Glöckner,  

C-475/99, EU:C:2001:577, nr. 20. 
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1.2.2. Økonomisk fordel 

102) Som allerede nevnt har norske myndigheter hevdet at når IN leverer nettinfrastruktur og 

tilknyttede tjenester, må det forstås i sammenheng med INs aktiviteter for å fremme reiselivet, 

som et ledd i å nå Norges mål om å redusere antall regionale selskaper og destinasjonsselskaper 

og gjøre reiselivsnæringen mer effektiv. Overvåkingsorganet minner om at EØS-avtalens artikkel 

61 nr. 1 ikke skiller mellom statlige inngrep ut fra årsak eller formål, men definerer dem med 

henblikk på virkning.(71) EU-domstolen har uttalt at ”det følger av dette at konseptet om støtte er 

et objektivt konsept, der prøvingen består av å se om et statstiltak gir en fordel for ett eller flere 

bestemte foretak”(72). Derfor er formålet med den nye norske reiselivsstrukturen ikke relevant for 

vurderingen av hvorvidt de påståtte tiltakene innebærer en fordel og en statsstøtte.  

103) I den foreliggende saken vil hvorvidt det foreligger en fordel, avhenge av i) om IN har 

kryssubsidiert sine økonomiske aktiviteter med offentlige midler mottatt for å godtgjøre for ikke-

økonomiske aktiviteter, og ii) om IN har krevd en adekvat kapitalavkastning (et rimelig 

overskudd) for de økonomiske tjenestene levert til regionale selskaper og destinasjonsselskaper.  

104) Disse to spørsmålene vil bli vurdert i de neste to underavsnittene. I vurderingen avgjør 

Overvåkingsorganet hvorvidt regionale selskaper og destinasjonsselskaper kjøpte tjenester fra IN 

til en pris under det nivået som ville vært gjeldende på et konkurransemarked (dvs. der ingen har 

markedsmakt). Overvåkingsorganet mener at en rimelig indikator på et slikt konkurransenivå er 

en pris som er tilstrekkelig til å dekke differansekostnadene, dvs. de som direkte kan tilskrives 

variable kostnader og en passende andel av felles (faste) kostnader, pluss en adekvat 

kapitalavkastning(73). 

1.2.2.1. Kryssubsidiering av nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester 

105) Når en enhet utøver både økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter, bør det finnes et system 

for føring av kostnadsregnskap som sikrer at de økonomiske aktivitetene ikke subsidieres med 

statsmidler tildelt til enhetens ikke-økonomiske aktiviteter(74).  

106) Det bør finnes objektive og åpne ordninger for kostnadsfordeling for å sikre at statsmidlene som 

tildeles til de ikke-økonomiske aktivitetene, ikke dekker differansekostnadene knyttet til 

økonomiske aktiviteter. Uten slike ordninger kan de økonomiske aktivitetene få fordeler fra de 

offentlige midlene som tildeles til ikke-økonomiske aktiviteter. Videre bør interne regnskaper 

gjøre det mulig å identifisere kostnader og inntekter som tilsvarer de ulike tjenestene(75)  

  

(71) Sak E-6/98, Norge mot ESA EFTA Ct. Rep., Rep. 1998 s. 242, nr. 34. Se også dommene i Kommisjonen og 

Spania mot Gibraltars regjering og Storbritannia, C-106/09 og C-107/09, EU:C:2011:732 og Frankrike mot 

Kommisjonen, C-241/94, EU:C:1996:353, nr. 19 og 20. 

(72) Dom i Ladbroke Racing mot Kommisjonen, T-67/94, EU:T:1998:7, nr. 52 og SIC mot Kommisjonen, T-46/97, 

EU:T:2000:123, nr. 83. 

(73) Dommen i Chronopost SA mot Kommisjonen, C-83/01 P og C-94/01P, EU:C:2003:388, nr. 40. 

(74) Se for eksempel Overvåkingsorganets beslutning nr. 84/15/COL om påstått kryssubsidiering av maritime 

sikkerhetskurs tilbudt av Redningsselskapet og Universitetet i Tromsø (EUT C 139 av 11.6.2015, s. 9), 

tilgjengelig på: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/84-15-COL.pdf); nr. 142/03/COL om 

omorganisering og overføring av offentlige midler til Arbeidsforskningsinstituttet (EUT C 248 av 16.10.2003, s. 

6); nr. 343/09/COL om eiendomstransaksjoner foretatt av Time kommune i forbindelse med gnr. 1 bnr. 152, 301 

og 630, gnr. 4 bnr. 165 og gnr. 2 bnr. 70 og 32 (EUT L 123 av 12.5.2011, s. 72); nr. 496/13/COL om 

finansieringen av Harpa konserthus og konferansesenter (EUT L 172 av 12.6.2014, s. 36), nr. 56 samt vedtakene 

og beslutningene gjengitt der; og nr. 174/13/COL om finansieringen av kommunale avfallsinnsamlere (EUT  

L 263 av 12.9.2013, s. 5). På samme måte står det i retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og 

innovasjon (FUI) at: ”Der én og samme enhet utøver virksomhet av både økonomisk og ikke-økonomisk art, vil 

den offentlige finansieringen av den ikke-økonomiske virksomheten ikke falle inn under EØS-avtalens artikkel 

61 nr. 1, dersom de to virksomhetstypene og deres kostnader, finansiering og inntekter kan skilles klart fra 

hverandre slik at kryssubsidiering av den økonomiske virksomheten faktisk unngås. Bevis på behørig fordeling 

av kostnader, finansiering og inntekter kan bestå av årsregnskaper fra den relevante enhet” (nr. 18, vår 

utheving). 

(75) Disse vilkårene er fastsatt i innsynsdirektivet (kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. november 2006 om 

innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt om økonomisk innsyn i visse 

foretak (EUT L 318 av 17.11. 2006, s. 17), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 55/2007 

av 8. juni 2007 (EUT L 266 av 11.10.2007, s. 15, og EØS-tillegget nr. 48 av 11.10.2007, s. 12).  

http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/84-15-COL.pdf
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107) Overvåkingsorganet vil derfor undersøke om IN har hatt en modell for å atskille kostnader og 

inntekter knyttet til økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter, for å utelukke risikoen for 

kryssubsidiering mellom INs ulike aktiviteter. Overvåkingsorganet vil også vurdere INs 

regnskaper med hensyn til økonomiske tjenester levert til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper.  

Ordning for kostnadsfordeling 

108) Som allerede nevnt må et offentlig foretak som driver økonomiske og ikke-økonomiske 

aktiviteter, innføre regnskapssystemer og prosedyrer som gjør det mulig å føre alle 

differansekostnader som påløper ved levering av økonomiske tjenester, i regnskapet over 

økonomiske aktiviteter(76). 

109) På grunnlag av opplysningene framlagt av IN har Overvåkingsorganet konkludert med at 

felleskostnadene er som følger: i) utviklingskostnader til ny-struktur-prosjektet, ii) generelle 

driftskostnader, dvs. oppfølging og administrasjon, støtte fra webmaster osv., og iii) plattformens 

tekniske driftskostnader, dvs. IT-konsulenter, årlige lisensavgifter til programvare, vedlikehold av 

maskinvare og programvare osv.(77) 

110) Norske myndigheter har forklart at utviklingskostnadene utgjøres av kostnader til 

prosjektledelse, konseptutvikling, teknisk utvikling og forbedring samt testing og arbeid utført av 

konsulenter for å forberede visitnorway.com for ny-struktur-prosjektet. Utviklingskostnadene var 

ca. NOK 18 millioner i 2013(78). 

111) I sitt svar på åpningsvedtaket forklarte norske myndigheter at(79) NOK 4 millioner ble fordelt til 

de økonomiske tjenestene tilbudt over plattformen. I henhold til de framlagte opplysningene, og 

tatt i betraktning kostnadsdeling basert på full åpenhet mellom allmenn markedsføring og 

spesifikk markedsføring(80), er den overveiende delen av den nye strukturens driftskostnader og 

tekniske kostnader (ca. 89 %) forbundet med allmenn markedsføring av Norge (ikke-økonomisk 

aktivitet). Derfor inkluderte INs forretningsmodell NOK 4 millioner av utviklingskostnadene som 

investeringskostnader. Norske myndigheter har framlagt opplysninger som bekrefter at dette er en 

rimelig fordeling av utviklingskostnadene. Særlig har IN informert Overvåkingsorganet om at en 

undersøkelse av 15 766 redaksjonelle sider og 19 000 oppføringer viste at 84,3 % av alle 

sidevisninger er definert som allmenn markedsføring og 15,7 % av alle sidevisninger er 

bedriftsoppføringer i perioden fra 23. mars 2014 til 23. mars 2015(81). Derfor bør den største 

delen av utviklingskostnadene fordeles til plattformens ikke-økonomiske tjenester.  

112) Basert på de framlagte opplysningene som det er henvist til over, bemerker Overvåkingsorganet 

at andelen utviklingskostnader som er fordelt til INs økonomiske tjenester, er over 20 %, altså 

mer enn den faktiske andelen av kostnadene knyttet til å fremme spesifikt innhold, som nevnt 

over. Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at det å fordele NOK 4 millioner til 

forretningsmodellen med premium-partneravtaler var rimelig og berettiget. 

113) Klager hevder imidlertid at utviklingskostnadene også bør inkludere deler av kostnadene knyttet 

til opprettelsen av selve plattformen i 2007.  

  

(76)  Dommen i Chronopost SA mot Kommisjonen, C-83/01 P og C-94/01 P, EU:C:2003:388, nr. 40. 

(77) Det henvises til figuren inkludert i INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688215). 

(78) Overvåkingsorganet bemerker at det ble tatt hensyn til utviklingskostnadene i INs budsjett for 2013, det året da 

kostnadene påløp. Se nr. 112) til 115) for nærmere opplysninger. 

(79) INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775). 

(80) Vedlegg til INs e-post til Overvåkingsorganet datert 14. april 2015 (dokument nr. 753927).  

(81) Vedlegg 2 til INs e-post av 14. april 2015 (dokument nr. 753927). 
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114) IN bekrefter at disse kostnadene ikke er tatt med i kostnadsberegningen. IN anfører at plattformen 

allerede fantes før premium-avtalene ble inngått, og at de regionale selskapene og 

destinasjonsselskapene allerede hadde samarbeidsavtaler der de betalte en årlig partneravgift, 

som bidro til opprettelsen av plattformen(82). Dessuten ble anskaffelseskost ikke inkludert fordi 

det ikke var balanseført(83), i samsvar med norske regnskapsstandarder (NRS 19)(84). NRS 19 

omhandler relevante direkte kostnader og balanseføring av kostnader. I henhold til denne 

standarden er det ikke nødvendig å balanseføre immaterielle eiendeler, dvs. alle ikke-pengeposter 

uten fysisk substans som selskapet benytter når det tilvirker eller selger varer og tjenester. I 

samsvar med disse reglene har ingen av utviklingskostnadene for visitnorway.com blitt 

balanseført. 

115) I tillegg forklarer norske myndigheter at en ny skybasert DFS-plattform for visitnorway.com vil 

bli etablert i 2015. Den nåværende plattformen med alt innhold, rutiner, programvarelisenser osv. 

videreføres til slutten av 2015 og vil deretter bli avviklet. Bare tekst og bilder flyttes til den nye 

plattformen, og den gamle plattformteknologien vil være verdiløs som følge av den tekniske 

utviklingen på markedet. Ifølge IN finnes det derfor ingen økonomisk grunn til å balanseføre IT-

prosjekter som visitnorway.com.  

116) Overvåkingsorganet godtar dette argumentet ettersom norske regnskapsstandarder gir mulighet 

for ikke å balanseføre denne typen kostnader. Overvåkingsorganet mener at i den grad alle 

selskaper i Norge er berettiget til ikke å balanseføre denne typen kostnader, er det ikke en selektiv 

fordel, selv om det kan anses som en fordel. Tiltaket (muligheten til ikke å balanseføre en 

kostnad) er åpent for alle sektorer i økonomien, alle former for selskaper og alle former for 

produksjon. Når det pådras utgifter som omfattes av regelen i NRS 19, utgjør tiltaket derfor ikke 

en selektiv fordel, og heller ikke statsstøtte(85).  

117) Når det gjelder generelle driftskostnader for perioden 2013–2018, har IN brukt en timebasert 

modell for beregning av fullstendige kostnader til å fordele de ulike kostnadene(86). Denne 

modellen er basert på retningslinjene nevnt i nr. 73 over, som ble vedtatt i 2011 og har blitt 

anvendt siden. Ifølge denne modellen er prisen for tjenestene basert på hvor mange timer de 

ansatte bruker på å levere slike tjenester(87). INs timekostnader omfatter direkte 

personalkostnader for den som utfører arbeidet, og fellesutgifter som er nødvendige for at 

personen skal være i stand til å utføre arbeidet(88). Fellesutgifter omfatter leie, kontor, telefoni, 

administrasjon og fellestjenester som økonomi, IT, personalforvaltning osv. IN øker kostnaden 

per time med 3 % hvert år fra 2014 og framover for å sikre at alle kostnadene fortsatt dekkes(89).  

118) Ved å bruke denne modellen sikrer IN at de ulike prosjektene finansieres av betaling fra 

individuelle kunder, og at IN får dekket sine kostnader ved å levere tjenesten.  

119) Følgelig er det Overvåkingsorganets oppfatning at dette er en tilfredsstillende metode for 

fordeling av fellesutgifter, i hvert fall i den aktuelle saken.  

  

(82) Vedlegg 3 til INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720778). 

(83) En balanseført kostnad føres som anleggsmidler i selskapets balanse i stedet for å kostnadsføres i perioden når 

den påløper. Derfor er kostnader som ikke balanseføres, bare en utgift i året når de påløper.  

(84) En kopi av NRS 19 ble sendt til Overvåkingsorganet som vedlegg II til brev datert 24. november 2014 

(dokument nr. 730560). 

(85) I henhold til rettspraksis er et tiltak som potensielt er tilgjengelig for alle foretak, ikke selektivt. Se blant annet 

dommen i Tyskland mot Kommisjonen, C-156/98, EU:C:2000:467, nr. 22. 

(86) Overvåkingsorganet bemerker at denne modellen har vært anvendt konsekvent for alle premium-avtaler siden 

2013, herunder avtalene knyttet til de to første pilotprosjektene, dvs. VisitSørlandet og VisitTrondheim.  

I vedlegg 4 til svaret på åpningsvedtaket (dokument nr. 720779) gav IN Overvåkingsorganet en kopi av alle 

undertegnede premium-partneravtaler.  

(87) Den timebaserte modellen for beregning av fullstendige kostnader avviker fra basiskostnadsmodellen, der noen 

av fellesutgiftene kan trekkes fra samlede kostnader. Denne modellen har ikke blitt brukt av IN innenfor 

rammen av partneravtalene. IN har forklart at denne modellen ble satt til side etter at Retningslinjer for 

brukerbetalinger ble kodifisert i 2011. Fullkostnadsmodellen benyttes for alle INs tjenester som også tilbys av 

private aktører (dokument nr. 720775, svar på åpningsvedtak).  

(88) Prosentandelen av de ansattes tid som brukes på prosjektet, fastsettes også på forhånd (dokument nr. 720778, 

vedlegg 3 til INs svar på åpningsvedtaket). 

(89) Overvåkingsorganet bemerker at bare pilotprosjektene ble undertegnet i 2013. 
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120) Overvåkingsorganet merker seg at i løpet av de to pilotstudiene (2012–2013) var timekostnaden 

tilordnet disse studiene lavere enn standard timepris i fullkostnadsmodellen fastsatt av IN(90). 

Den reduserte timesatsen ble imidlertid oppveiet ved at regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper brukte tid på å levere innhold, tilbakemeldinger og hjelp til å utvikle den 

nye strukturen(91). 

121) Når det gjelder fordelingen av tekniske kostnader, bruker IN en modell basert på ”kostnad per 

sidevisning”(92). Ifølge denne modellen beregner IN først kostnadene per sidevisning på 

plattformen. Deretter beregner IN hvor stor andel av de tekniske kostnadene som de regionale 

selskapene / destinasjonsselskapene skal betale, basert på deres faktiske andel av sidevisningene. 

Det er Overvåkingsorganets oppfatning at denne modellen gjør det mulig for IN til å fordele 

kostnader korrekt mellom allmenn markedsføring og kommersielle tjenester. I henhold til sin 

forretningsplan regner IN med å ta betalt for økonomiske tjenester til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper i henhold til denne modellen fram til 2018.  

122) Overvåkingsorganet mener derfor at det foreligger en objektiv og åpen ordning for 

kostnadsfordeling som gjør at IN sikrer at bare inntekter fra økonomiske aktiviteter brukes til å 

dekke kostnader knyttet til INs virksomhet (herunder differansekostnader og en passende andel 

av fellesutgiftene).  

Atskilte regnskaper 

123) Under den formelle undersøkelsen har norske myndigheter gitt Overvåkingsorganet ytterligere 

informasjon om INs regnskapssystemer.  

124) Årsregnskapet til IN inneholder konsolidert regnskap for selskapet, herunder resultatregnskap, 

balanse og noter i henhold til regnskapsloven. Regnskapet revideres av ekstern revisor, 

godkjennes av generalforsamlingen i IN og sendes inn til Regnskapsregisteret. Det konsoliderte 

regnskapet kan deles opp i åtte forskjellige delregnskap, ett per aktivitet/program som IN utfører 

(lån, fond, prosjekter osv.). Delregnskapene har egne resultatregnskap og balanser.  

125) Visitnorway.com er inkludert i regnskapet over prosjektaktiviteter. Videre har IN forklart at hvert 

enkelt prosjekt – for eksempel Visitnorway.com – har et spesifikt delregnskap. Prosjektene har 

dessuten egne prosjektnumre for eksterne kommersielle aktiviteter(93). På denne måten sikrer IN 

at inntektene og kostnadene for alle aktiviteter kan bli korrekt klassifisert og fordelt.  

126) Visitnorway.com har fire prosjektregnskaper som IN fordeler alle kostnader og inntekter knyttet 

til driften av plattformen på(94
). De fire prosjekt-delregnskapene er: i) redaksjonelle 

driftstjenester – eksterne konsulenter, ii) oppgraderings- og vedlikeholdstjenester – eksterne 

konsulenter, iii) teknisk drift – eksterne tjenester og iv) ny struktur – eksterne tjenester.(95) 

Kostnadene og inntektene knyttet til premium-avtalene er kodifisert i prosjektkontoen ny struktur 

– eksterne tjenester(96).  

  

(90) INs brev datert 24. november 2014 (dokument nr. 730560). 

(91) I svaret på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775) forklarer IN nærmere at regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper har vært involverte i den nye prosjektstrukturen siden 2013. De regionale selskapene og 

destinasjonsselskapene har også investert tid og ressurser. Det at de deltok og engasjerte seg direkte i prosjektet, 

berettiget at timesatsen var lavere enn INs generelle timesats. En fullstendig liste over tilleggskostnadene ved 

pilotprosjektene ble sendt til Overvåkingsorganet som vedlegg 6 til INs svar på åpningsvedtaket (dokument  

nr. 720781).  

(92) Denne prismodellen har blitt brukt av andre private selskaper som er aktive på markedet. Informasjon om 

kostnadsfordelingsmetoden finnes på: https://www.adspeed.com/Knowledges/1104/Blog/How_much_charge_ 

advertising_website.html eller http://www.quora.com/What-is-an-industry-accepted-cost-per-page-view-of-

dynamic-content-not-cache-able. For eksempel benytter Google denne modellen for noen av sine tjenester 

(opplysninger finnes på https://support.google.com/adwords/answer/2472735?hl=en).  

(93) INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775). 

(94) INs e-post til Overvåkingsorganet datert 14. april 2015 (dokument nr. 753927). 

(95) INs e-post til Overvåkingsorganet datert 20. mai 2015 (dokument nr. 757843). En kopi av regnskapet ble sendt 

til Overvåkingsorganet som vedlegg til INs brev datert 28.10.2013 (dokument nr. 688215) og som vedlegg 3 til 

INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720778). 

(96) INs e-post til Overvåkingsorganet datert 20. mai 2015 (dokument nr. 757843). 

https://www.adspeed.com/Knowledges/1104/Blog/How_much_charge_advertising_website.html
https://www.adspeed.com/Knowledges/1104/Blog/How_much_charge_advertising_website.html
http://www.quora.com/What-is-an-industry-accepted-cost-per-page-view-of-dynamic-content-not-cache-able
http://www.quora.com/What-is-an-industry-accepted-cost-per-page-view-of-dynamic-content-not-cache-able
https://support.google.com/adwords/answer/2472735?hl=en
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127) Disse fire prosjekt-delregnskapene inneholder kostnader og inntekter for visitnorway.com-

plattformen som helhet. Kostnader og inntekter knyttet til økonomiske og ikke-økonomiske 

tjenester identifiseres presist, men kodifiseres sammen. Overvåkingsorganet har ikke funnet noen 

indikasjon på at kostnader og inntekter ikke har blitt korrekt identifisert som økonomiske eller 

ikke-økonomiske. Det kan derfor konkluderes med at regnskapene ikke er formelt atskilt, men at 

kostnader og inntekter knyttet til de forskjellige tjenestetypene likevel er presist identifisert.  

128) Under den formelle undersøkelsen(97) forpliktet IN seg til å bedre innsynet i regnskapssystemet 

for økonomiske aktiviteter knyttet til reiselivsbransjen, og IN har forpliktet seg til å føre et mer 

detaljert regnskap fra og med 1. januar 2014.  

129) For å sikre ytterligere innsyn i det aktuelle regnskapssystemet kommer IN til å gjennomgå de fire 

regnskapene som allerede finnes innenfor visitnorway.com-prosjektkontoen. Kostnadene og 

inntektene i hvert av de fire regnskapene vil bli ytterligere atskilt i økonomisk og ikke-økonomisk 

aktivitet. Dermed vil det foreligge en formell atskillelse av regnskapene fra januar 2014. 

130) Overvåkingsorganet mener at korrekt og formell atskillelse av regnskaper per 1. januar 2014 er 

tilstrekkelig til å hindre kryssubsidiering av økonomiske tjenester gjennom premium-

partneravtaler. Overvåkingsorganet bemerker at IN før 2014 bare leverte økonomiske tjenester til 

pilotprosjekt-kunder. Fra 1. januar 2014 tilbød IN pilotprosjekt-kundene de samme prisene som 

gjaldt for resten av premium-avtalene. 

131) Overvåkingsorganet understreker at det at det faktisk er mulig å opprette åtte kontoer, illustrerer 

at det aktuelle regnskapet allerede har godt nok innsyn. Overvåkingsorganet mener derfor at 

regnskapssystemet som IN har brukt til dags dato, gjør det mulig å skille mellom kostnadene ved 

økonomiske og ikke-økonomiske tjenester med tilstrekkelig nøyaktighet, selv om regnskapene 

ikke formelt sett er atskilte i økonomiske og ikke-økonomiske tjenester.  

132) Avslutningsvis merker Overvåkingsorganet seg forslaget fra norske myndigheter og konkluderer 

med at det aktuelle regnskapssystemet allerede gjør det mulig å identifisere de ulike kostnadene 

og inntektene knyttet til de økonomiske og ikke-økonomiske tjenestene levert via 

visitnorway.com, og at det ikke foreligger noe bevis for kryssubsidiering fra ikke-økonomisk til 

økonomisk virksomhet.  

1.2.2.2. Påstanden om avkall på overskudd  

133) Offentlige foretak må opptre på markedet som alminnelige markedsdeltakere(98). Staten gir ingen 

fordel i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 dersom en privat investor kan forventes å 

opptre på samme måte, dvs. når et offentlig foretak opptrer i tråd med prinsippet om normal 

markedsatferd(99).  

134) Enhver foretakseier eller investor krever normalt en avkastning på investeringen for å investere i 

et handelsforetak(100). En slik forventning om lønnsomhet utgjør en normal og forventet kostnad 

ved foretakets virksomhet. Derfor foreligger det ikke noen fordel finansiert av statsmidler når et 

offentlig foretak dekker kostnader (variable og et passende bidrag til fellesutgifter) pluss en 

tilstrekkelig avkastning på kapitalinvesteringen(101).  

  

(97) INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775). Se også INs e-post datert 14. april 2015 (dokument nr. 

753927). 

(98) Dom i EPAC mot Kommisjonen, T-204/97 og T-270/97, EU:T:2000:148, nr. 122. 

(99) Dom i Westdeutsche Landesbank Girozentrale og Land Nordrhein-Westfalen mot Kommisjonen, (Wesst-LB) T-

228/99 og T-233/99, EU:T:2006:405, nr. 207. 

(100) Dommen i West-LB, se over, nr. 314 og i Italia mot Kommisjonen (Eni-Lanerossi), C-303/88, EU:C:1991:136, 

nr. 22. 

(101) Dommen i Chronopost SA mot Kommisjonen, C-83/01 P og C-94/01 P EU:C:2003:388, nr. 40. 
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135) Overvåkingsorganet har allerede uttalt i sine regler om industriforetak at: “Dersom et offentlig 

foretak ikke har tilstrekkelig avkastning, kan EFTAs overvåkingsorgan komme til at denne 

situasjonen innebærer et element av støtte som bør undersøkes på grunnlag av EØS-avtalens 

artikkel 61. Under slike omstendigheter får det offentlige foretaket i realiteten finansiering til en 

lavere rente enn markedsrenten, dvs. at det dreier seg om en subsidie”(102).  

136) Overvåkingsorganet minner imidlertid også om at i henhold til de samme reglene har investoren 

vide rammer for utøvelse av skjønn og at: “Innenfor denne vide rammen kan investorens utøvelse 

av skjønn ikke antas å innebære statsstøtte.” Det følger av dette at: ”Bare dersom det ikke 

foreligger objektive grunner til at et offentlig foretak eller en offentlig myndighet med rimelighet 

kan forvente at en investering vil gi en god avkastning som ville blitt akseptert av en privat 

investor som investerer i et sammenlignbart privat foretak på normale markedsvilkår, dreier det 

seg om statsstøtte, selv når investeringen helt eller delvis er finansiert med offentlige midler”(103). 

137) Derfor har Overvåkingsorganet vurdert INs prissettingspolitikk med hensyn til de økonomiske 

tjenestene som er levert under pilotprosjektene samt under premium-partneravtaler over 

plattformen visitnorway.com. Hensikten er å vurdere om INs forretningsmodell for IT-tjenestene 

som tilbys innenfor rammen av den nye strukturen til visitnorway.com (dvs. premium-

partneravtalene), innbefattet forventninger om et rimelig overskudd.  

138) Norske myndigheter har forklart(104) at IN har en prissettingspolitikk som sikrer at alle relevante 

kostnader dekkes, og at et rimelig overskudd oppnås via inntektene fra økonomiske 

aktiviteter(105). Selv om de mener at INs aktiviteter i denne bransjen ikke er av økonomisk art, er 

de kommersielle avtalene utformet for å dekke alle kostnader samt å gi IN et overskudd. 

139) Basert på kostnadsfordelingsmodellen beskrevet over, se nr. 108–122, har norske myndigheter 

forklart prismodellen som ble brukt under pilotprosjektene og premium-partneravtalene for å vise 

at prisene for levering av nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper er tilstrekkelige til å gi en rimelig avkastning.  

140) Lønnsomheten måles ikke for plattformen visitnorway.com som helhet(106), men i stedet for de 

økonomiske aktivitetene (økonomiske tjenester levert til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper via premium-avtaler og standardavtaler). INs opprinnelige forretningsplan 

for den nye strukturen inkluderte inntekter fra tjenester levert til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper under to typer avtaler: i) premium-avtaler og ii) standardavtaler.  

141) En nærmere vurdering av de framlagte opplysningene viser at det ikke foreligger bevis for at IN 

ikke forsøkte å oppnå et rimelig overskudd på de kommersielle avtalene, inkludert premium-

avtalene. Derimot er det dokumentert at IN i praksis forventet å få et overskudd på disse 

  

(102) Dette følger av regler om industriforetak artikkel 1 nr. 2: ”I dette kapittel fokuseres det på den ene side først på 

rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1(2), heretter kalt innsynsdirektivet, og på den annen side 

presiseres prinsippet om at når et foretak tilføres finansielle midler på betingelser som ikke ville blitt akseptert 

av en privat investor som foretar sine transaksjoner på normale markedsøkonomiske vilkår, skjer dette i strid 

med prinsippet om normal markedsatferd, og det dreier seg om statsstøtte.” Reglene om industriforetak er 

tilgjengelig på: http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea-supplements/norwegian/1994-no/su-nr-32-

no-03-09-1994.pdf (EUT L 274 av 26.10.2000. EØS-tillegget nr. 48 av samme dato). 

(103) Ibid, punkt 1 under tittelen ”Praktisk anvendelse av prinsippet om normal markedsatferd”.  

(104) INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775). 

(105) Dette er i tråd med mandatene som gitt med hensyn til tjenester i allmennhetens interesse. I for eksempel 

retningslinjene for kringkasting anser Overvåkingsorganet at det ikke er rimelig å kreve et overskudd for å 

levere tjenester i allmennhetens interesse. Når det gjelder økonomiske aktiviteter, er det imidlertid rimelig med 

et overskuddselement som utgjør rimelig avkastning på kapitalen, risikoen tatt i betraktning. Se nr. 72 i 

retningslinjene. 

(106) IN leverer ikke-økonomiske og økonomiske tjenester over plattformen visitnorway.com. Den generelle driften 

av plattformen gir ikke nødvendigvis et overskudd. Imidlertid er omfanget av det aktuelle vedtaket begrenset til 

å vurdere hvorvidt IN får et rimelig overskudd fra de økonomiske tjenestene. Tallene knyttet til leveringen av 

ikke-økonomiske tjenester omfattes ikke av statsstøttereglene.  

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea-supplements/norwegian/1994-no/su-nr-32-no-03-09-1994.pdf
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea-supplements/norwegian/1994-no/su-nr-32-no-03-09-1994.pdf
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økonomiske aktivitetene i perioden 2013–2018. IN har framlagt et forretningsscenario basert på 

estimerte kostnader og inntekter knyttet til kommersielle avtaler som viser en positiv netto 

nåverdi(107) med en kalkulasjonsrente på 7 %. Nærmere bestemt hadde IN beregnet en 

nettogevinst på mellom [... % og ... %] i sin forretningsmodell(108). 

142) Under den formelle prosedyren forklarte IN også(109) at det legger om til et nytt skybasert 

destinasjonsforvaltningssystem (DFS) der det har [...].  

143) Overvåkingsorganet bemerker at sammenligningen mellom atferden til en offentlig og en privat 

aktør må gjøres med henvisning til holdningen til en privat aktør på tidspunktet for investeringen 

eller utviklingen av forretningsplanen, ”med hensyn til tilgjengelige opplysninger og forventet 

utvikling på det aktuelle tidspunktet.”(110). Endringene i visitnorway.com som skjedde etter at 

forretningsmodellen for den nye strukturen ble utarbeidet, er derfor ikke relevant for vurderingen 

av statsstøtte. Det relevante spørsmålet er om IN med den opprinnelige forretningsmodellen tok 

sikte på å oppnå overskudd på tjenestene som selskapet leverte til regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper.  

144) I analysen av de to pilotprosjektene – i løpet av Pilot Alfa-fasen – har norske myndigheter 

understreket at VisitSørlandet og VisitTrondheim bidro aktivt til å utvikle modellen og la ned 

betydelig tid i prosjektene. Vedlegg 6 til INs svar på åpningsvedtaket(111) inneholder en konkret 

liste over hvilke typer ekstraarbeid som ble utført i pilotprosjektene i løpet av 2013 i forbindelse 

med planleggingen av en ny struktur for visitnorway.com. Blant typene ekstraarbeid som ble 

utført av pilotkundene, viser IN til: i) vurdere hvilket innhold som skal fortsette å være en del av 

plattformen, ii) planlegge overføringen av lenker fra eksisterende løsninger for å bevare det 

eksisterende innholdets rangering i søkemotorer, iii) sette opp / evaluere den grunnleggende 

strukturen, forsiden, de underliggende sidene og mappestrukturen til innhold som ikke er 

pilotkundenes egne sider osv.  

145) Pilotprosjektenes lønnsomhet kan derfor ikke vurderes isolert, men bare som en del av et 

langsiktig prosjekt. Spørsmålet er ikke hvorvidt IN ville oppnå overskudd på kort sikt fra 

pilotprosjektene, men i stedet hvorvidt den nye strukturen og premium-partneravtalene ville sikre 

langsiktig lønnsomhet(112). Det ligger i sakens natur at offentlige eller private selskaper ikke 

utfører pilotprosjekter med en forventning om umiddelbar lønnsomhet, men i stedet for å vurdere 

om prosjektene har et økonomisk og forretningsmessig grunnlag(113). I rettspraksis blir det 

akseptert at det er ikke automatisk utgjør statsstøtte hver gang staten gir avkall på inntekter. I tråd 

med EU-domstolens(114) og Kommisjonens praksis(115) anser Overvåkingsorganet at reduserte 

priser ikke utgjør statsstøtte dersom det finnes en objektiv økonomisk begrunnelse for 

reduksjonen.  

  

(107) Vedlegg 3 til INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720778). Overvåkingsorganet mottok detaljerte Excel-

ark om kostnader ved premium-partneravtaler og den økonomiske modellen for kostnadsfordeling (dokument  

nr. 727330). 

(108) INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775). 

(109) INs brev datert 24. november 2014 (dokument nr. 730560). 

(110) Dommen i Frankrike mot Kommisjonen (Stardust Marine), C-482/99, EU:C:2002:294, nr. 70. Ifølge domstolen 

”må det, ved vurderingen av om statens atferd er økonomisk rasjonell, foretas en vurdering av situasjonen slik 

den var på tidspunktet da de økonomiske støttetiltakene ble truffet, og det må ikke tas hensyn til den senere 

utviklingen” (nr. 71). 

(111) Dokument nr. 720781. 

(112) I rettspraksisen blir det akseptert at offentlige selskaper kan ta sikte på å maksimere overskuddet på lang sikt. Se 

dommene i Italia mot Kommisjonen (Lanerossi), C-303/88, EU:C:1991:136, nr. 22; Italia mot Kommisjonen 

(Alfa-FIAT), C-305/89, EU:C:1991:142, nr. 20; og Ciudad de la Luz mot Kommisjonen, T-319/12 og T-321/12, 

EU :T:2014:604, nr. 41. 

(113) Underretten har understreket behovet for at offentlige foretak viser det økonomiske grunnlaget for prosjektene 

sine. Se dom i Corsica Ferries, T-565/08, EU:T:2012:415, nr. 84.  

(114) Dommen i van der Kooy BV, 67/85, 68/85 og 70/85, EU:C:1988:38, nr. 29 og 30 og i Belgia mot Kommisjonen, 

C-56/93, EU:C:1996:64, nr. 10. 

(115) I SFMI-Chronopost-beslutningen konkluderte Kommisjonen med at det i oppstartsperioden ikke var unormalt at 

et nytt foretaks betalinger for logistikk og kommersiell bistand levert av morselskapet bare dekket variable 

kostnader. (Kommisjonsvedtak 98/365/EF av 1.10.1997 i forbindelse med påstått statsstøtte gitt av Frankrike til 

SFMI-Chronopost, EUT L 164, 9.6.1998, s. 37). 
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146) Videre bemerker Overvåkingsorganet at de to pilotprosjekt-kundene fra 2014 har fått tilbud om 

premium-partneravtaler med samme prisstruktur som de andre regionale selskapene og 

destinasjonsselskapene(116). Dette forklarer klagerens henvisning til en ”prisøkning” fra de gamle 

premium-avtalene til de nye premium-avtalene. For partneravtaler som er inngått fra og med 

2014, kreves det faktisk høyere priser enn de som ble krevd i pilotfasen (se nr. 44 over)(117).  

147) Tallene som er sendt til Overvåkingsorganet(118), viser at det gjennomsnittlige overskuddet som 

IN opprinnelig planla å oppnå på premium-partneravtalene for perioden 2013–2018 (mellom  

[... % og ... %]), er i tråd med marginen som oppnås av private aktører som tilbyr nettjenester til 

regionale selskaper og destinasjonsselskaper(119).  

148) I sitt svar på åpningsvedtaket(120) har IN forklart at selv om selskapet ikke kjenner konkurrentens 

prissettingsmodeller, har det innhentet offentlig tilgjengelige årsregnskap fra de største 

webutviklerne som tilbyr tjenester til regionale selskaper og destinasjonsselskaper. Ifølge IN har 

private aktører som tilbyr nettjenester til regionale selskaper og destinasjonsselskaper, en 

gjennomsnittlig overskuddsmargin på [...](121). Derfor hevder IN at dets estimerte 

overskuddsmargin på mellom [... % og ... %] er i samsvar med marginene som oppnås på 

markedet(122).  

149) Overvåkingsorganet minner om at i henhold til rettspraksis kan den gjennomsnittlige 

avkastningen i bransjen brukes som en indikator på at det ikke ytes støtte(123). Derfor mener 

Overvåkingsorganet at en overskuddsmargin på [...]% ville være akseptabel for en 

markedsinvestor som tilbyr nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester. INs forretningsmodell var 

derfor i tråd med prinsippet om normal markedsatferd.  

150) Avslutningsvis har IN gitt noen opplysninger(124) knyttet til argumentet framsatt av klager om at 

visitnorway.com har en verdi i seg selv på grunn av merkevaren og domenet (en av de mest 

besøkte reiselivsplattformene i Norge), og at denne verdien ikke har blitt tatt med i beregningen. 

Etter det Overvåkingsorganet forstår, går klagers argument ut på at visitnorway.com har en 

økonomisk verdi som merkevare, og at regionale selskaper og destinasjonsselskaper derfor bør 

betale for den indirekte fordelen de oppnår ved å bruke denne merkevaren.  

151) IN anser denne verdien for ubetydelig. Til støtte for sin konklusjon har IN leid inn en ekstern 

konsulent, NetNames, som anslo verdien av domenet til USD 20 000(125). Domenets verdi var 

basert på en sammenligning med andre, men sammenlignbare, domener. Den eksterne eksperten 

bekreftet konklusjonen om at verdien av domenet visitnorway.com er ubetydelig tatt i betraktning 

kostnadene. Overvåkingsorganet kan ikke se noen grunn til å trekke denne konklusjonen i tvil. 

152) Følgelig mener Overvåkingsorganet at IN handlet korrekt da selskapet ikke inkluderte bruken av 

merkevaren visitnorway.com som en ekstra kostnad for regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper. 

153) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at INs kommersielle avtaler, inkludert premium-

avtalene, er inngått med forventning om langsiktig lønnsomhet og i tråd med prinsippet om 

normal markedsatferd.   

  

(116) INs brev datert 24. november 2014 (dokument nr. 730560). 

(117) Se INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775). 

(118) INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688215) og INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775). 

(119) Vedlegg 7 til INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720782). 

(120) INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720775).  

(121) Vedlegg 7 til INs svar på åpningsvedtaket (dokument nr. 720782). 

(122) INs brev datert 28. oktober 2013 (dokument nr. 688215). 

(123) Dommer i WestLB mot Kommisjonen, nr. 254 og i Ciudad de la Luz mot Kommisjonen, nr. 44. 

(124) INs brev datert 24. november 2014 (dokument nr. 730559). 

(125) En kopi av svaret fra NetNames ble sendt til Overvåkingsorganet (vedlegg III) sammen med INs brev datert  

24. november 2014 (dokument nr. 730560). 



Nr. 39/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.6.2017 

 

1.2.3. Konklusjon 

154) Overvåkingsorganet konkluderer med at når IN leverer nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester 

til regionale selskaper og destinasjonsselskaper, bruker IN en korrekt mekanisme for 

kostnadsfordeling og et regnskapssystem som gjør det mulig å identifisere kostnader og inntekter 

knyttet til disse tjenestene på en presis måte.  

155) Det er også fastslått at IN ikke har gitt avkall på overskudd når de har levert disse tjenestene. IN 

har handlet i tråd med prinsippet om normal markedsatferd. 

156) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at IN ikke har mottatt statsstøtte i henhold til EØS-

avtalens artikkel 61 nr. 1, når selskapet har levert nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester til 

regionale selskaper og destinasjonsselskaper gjennom premium-partneravtaler. 

1.2.4. Påstått statsstøtte til fordel for regionale selskaper og destinasjonsselskaper 

1.2.5. Hvorvidt regionale selskaper og destinasjonsselskaper kan betraktes som ”foretak” 

157) Som allerede forklart over i nr. 87 gjelder EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 bare der mottakerne av 

statsstøtten er foretak. 

158) Som allerede nevnt i nr. 18 over bemerker Overvåkingsorganet at regionale selskaper og 

destinasjonsselskaper ikke er etablert for å maksimere overskuddet for foretaket eller 

aksjonærene, men for å øke og fremme aksjonærenes og kundenes forretningsvirksomhet. 

159) Overvåkingsorganet minner likevel om at anvendelsen av statsstøttereglene ikke er avhengig av 

om enheten er opprettet for å skape overskudd eller ikke. Basert på rettspraksis kan også ideelle 

virksomheter tilby varer og tjenester på et marked(126). Når de gjør dette, må de ideelle tilbyderne 

holde seg innenfor rammen av statsstøttereglene. 

160) Overvåkingsorganet mener at regionale selskaper og destinasjonsselskaper leverer økonomiske 

og ikke-økonomiske tjenester på samme måte som IN. Det å fremme spesifikke reiselivstjenester 

utgjør en økonomisk aktivitet (se nr. 28 over). Derfor må disse enhetene anses som foretak i 

tilknytning til disse tjenestene.  

1.2.6. Hvorvidt det foreligger en fordel for regionale selskaper og destinasjonsselskaper 

161) IN har dokumentert at selv om selskapet er en ideell organisasjon, inngår det premium-

partneravtaler med rimelige forventninger til langsiktig lønnsomhet. I sin prissettingsmodell 

planlegger IN et overskudd på [mellom ... % og ... %] (se punkt 1.2.2.2. over). Tallene fra IN 

viser at den forventede lønnsomheten også er oppnådd i praksis. Tallene viser at INs 

investeringer i den nye strukturen til visitnorway.com gav et overskudd i 2013. Det forventes et 

negativt resultat for 2014 og 2015, men et stabilt og rimelig overskudd i perioden 2016–2018. 

Gjennomsnittlig overskudd er i tråd med overskuddet til en privat aktør som tilbyr nettjenester til 

regionale selskaper og destinasjonsselskaper(127).  

162) Derfor konkluderer Overvåkingsorganet med at det ikke foreligger noen fordel for regionale 

selskaper og/eller destinasjonsselskaper ved at de får nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester til 

under markedspris.  

163) I motsetning til hva klager påstår i nr. 54 og 65 over, har dessuten Overvåkingsorganet blitt 

forsikret om at IN ikke leverer gratis oversettelsestjenester til de regionale selskapene og 

destinasjonsselskapene som flytter nettstedene til IN.   

  

(126) Dommene i Van Logewyck, 209/78 til 215/78 og 218/78, EU:C:1980:248, nr. 88; i FFSA mfl., C-244/94, 

EU:C:1995:392, nr. 21; og i MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, nr. 27 og 28. 

(127) Det henvises til INs e-post datert 17. april 2015 (dokument nr. 754218) og INs svar på åpningsvedtaket 

(dokument nr. 720775), kapittel 4.3.3.2.  
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164) Norske myndigheter har forklart at premium-partnerne ikke får gratis oversettelsestjenester. Tvert 

imot får de mindre støtte til oversettelse enn det som tilbys til ikke-premium-partnere, dvs. 

regionale selskaper og destinasjonsselskaper som ikke flytter nettstedet til visitnorway.com (se  

nr. 77 over).  

165) På grunnlag av det ovenstående konkluderer Overvåkingsorganet med at påstanden om 

koblingsvilkår ved inngåelse av premium-avtaler må avvises.  

1.2.7. Konklusjon 

166) På dette grunnlaget mener Overvåkingsorganet at regionale selskaper og destinasjonsselskaper 

ikke mottok statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 da de mottok nettinfrastruktur 

og tilknyttede tjenester fra IN. 

2 Konklusjon  

167) Ettersom Overvåkingsorganet nå har konkludert med at det ikke foreligger noen for fordel for IN 

eller de regionale selskapene og destinasjonsselskapene, er det ikke nødvendig å vurdere om de 

øvrige vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 er oppfylt.  

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

1. Innovasjon Norge har ikke mottatt statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 ved å 

kryssubsidiere nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester i reiselivsbransjen med offentlige midler som 

selskapet har mottatt som godtgjøring for sine ikke-økonomiske tjenester innen samme sektor, dvs. 

det å generelt fremme Norge som et turistmål. Innovasjon Norge har hatt en mekanisme for 

kostnadsfordeling og regnskapsmetode som gjør at selskapet i tilstrekkelig grad har kunnet 

identifisere kostnader og inntekter knyttet til nettinfrastrukturen og tilknyttede tjenester. 

2. Innovasjon Norge mottok ikke statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. ved å gi avkall 

på overskudd da selskapet leverte nettinfrastruktur og tilknyttede tjenester til de regionale selskapene 

og destinasjonsselskapene. 

Artikkel 2 

De regionale selskapene og destinasjonsselskapene har ikke mottatt statsstøtte i henhold til EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1 ved å betale mindre enn konkurransedyktig markedspris for nettinfrastruktur og 

tilknyttede tjenester. 

Artikkel 3 

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge. 

Artikkel 4 

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet. 

Utferdiget i Brussel 4. november 2015 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Sven Erik Svedman Helga Jónsdóttir 

 President Medlem av kollegiet



Nr. 39/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.6.2017 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8309 – Volvo Car Corporation / First Rent A Car) 

1. Kommisjonen mottok 20. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Volvo Car Corporation 

(”Volvo”, Sverige), som i siste instans kontrolleres av Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. 

(”Geely Group”, Kina), ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket First Rent A Car AB (”FRAC”, Sverige). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Volvo: konstruksjon, utvikling, produksjon, markedsføring og engros- og detaljsalg av 

personbiler og deler til disse. Gjennom fellesforetaket Volvofinans leverer foretaket også 

finansieringstjenester for kjøretøyer, flåteforvaltningstjenester, kredittkorttjenester og 

forhandlerfinansiering. 

– FRAC: kortsiktig bilutleie (herunder bildeling) i Sverige, Norge og Danmark, 

flåteforvaltningstjenester i Sverige og detaljsalg av personbiler i Sverige. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.   

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 206 av 30.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8309 – Volvo Car 

Corporation / First Rent A Car, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2017/EØS/39/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8456 – Ineos / Forties Pipeline System) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Ineos FPS Limited, som eies 

av Ineos Limited (”Ineos”, Isle of Man) ved kjøp av eiendeler overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Forties Pipeline System (”FPS”, 

Det forente kongerike) og interesser i den nordlige og sørlige delen av rørledningssystemet Graben 

Area Export Line. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ineos: framstilling av petrokjemikalier, spesialkjemikalier og oljeprodukter over hele verden. 

Ineos har begrensede aktiviteter oppstrøms i olje- og gassektoren. 

– FPS: integrert rørledningssystem for transport og bearbeiding av olje og naturgass, som 

befinner seg på britisk side av nordre del av Nordsjøen. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 205 av 29.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8456 – Ineos / Forties 

Pipeline System, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/39/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8491 – PGA Group / Groupe Bernard / CDPR) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 12. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene PGA Group SAS (”PGA 

Group”, Frankrike) og Bernard Participations (”Groupe Bernard”, Frankrike) ved kjøp av aksjer i 

fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over CDPR, 

som hittil har vært kontrollert av Groupe Bernard alene. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PGA Group: aktive i detaljsalg av biler og reservedeler. Hovedaktivitetene er i Frankrike, og 

konsernet har dessuten aktiviteter i Polen, Nederland, Belgia, Spania og Italia. 

– Groupe Bernard: eier diverse bilforhandlere i Frankrike. 

– CDPR: fellesforetak som vil være aktivt i distribusjon av reservedeler til biler. Groupe Bernard 

vil overføre til CDPR de eksisterende aktivitetene til ett av konsernets eksisterende 

datterselskaper (SICMA), som allerede er aktive på dette forretningsområdet. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 205 av 29.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8491 – PGA Group / 

Groupe Bernard / CDPR, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/39/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8500 – Central / SIGNA Prime / JVCo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Harng Central Department 

Store Ltd. (”Central”, Thailand) og Berlin, Tauentzienstraße 21-24 Beteiligung A S.à.r.l., et 

datterselskap av SIGNA Prime Selection AG (”SIGNA”, Østerrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Berlin, 

Passauer Straße 1-3 Immobilien GmbH & Co. KG (”JVCo”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Central: familieeid holdingselskap som gjennom sine datterselskaper er aktive i sektorene 

varehandel, eiendom, detaljhandel, reiseliv og restauranter, hovedsakelig i Sørøst-Asia, 

herunder Thailand, Indonesia og Vietnam. 

– SIGNA: driver med fast eiendom, dvs. kjøp, leie, utleie og forvaltning av tomter og bygninger 

samt prosjektutvikling. Det tilknyttede konsernet som kontrolleres av SIGNA Retail GmbH er 

aktivt innen detaljhandel og driver særlig varehuskjeden Karstadt. 

– JVCo: eier en tomt i Berlin der det nå befinner seg et parkeringshus i flere etasjer. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 205 av 29.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8500 – Central / 

SIGNA Prime / JVCo, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/39/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8517 – Megatrends / Intu / Xanadú Retail and Leisure) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 16. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Megatrends European 

Holdings S.à.r.l. (”Megatrends”, Luxembourg) og Intu Properties Plc (”Intu”, Det forente kongerike) 

ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over foretaket Xanadú Retail and Leisure, S.L.U. (”Målforetaket”, Spania). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Megatrends: et heleid datterselskap av European Cities Fund (”ECF”), et investeringsselskap 

opprettet av TH Real Estate (”THRE”), som driver med eiendomsforvaltning og investeringer. 

ECF er en avdeling av Teachers Insurance and Annuity Association of America (”TIAA”). 

– Intu: en trust som driver investeringer i fast eiendom, med hovedfokus på å eie, forvalte og 

utvikle kjøpesentre i Storbritannia, og i noe mindre grad i Spania. 

– Målforetaket: eier kjøpesenteret Xanadú i Madrid-regionen i Spania. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 201 av 24.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8517 – Megatrends / 

Intu / Xanadú Retail and Leisure, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/39/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8538 – IFM / OHL / OHL Mexico) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 16. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene IFM Investors Pty Ltd 

(”IFM”, Australia) og Obrascon Huarte Lain, S.A. (”OHL”, Spania) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket OHL 

México S.A.B. de C.V. (”OHL Mexico”, Spania). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IFM: global investeringsforvalter med aktiva innen infrastruktur, børsnoterte aksjer, privat 

kapital og investeringer i gjeld.  

– OHL: aktiviteter innen infrastruktur og industrielle byggeprosjekter samt drift av infrastruktur 

på kontrakt (utvikling og drift av bomveier, havner, jernbaner og lufthavner). OHL er del av 

Villar Mir-konsernet. 

– OHL Mexico: bygging, forvaltning og drift av sju bomveier og en lufthavn, alle i Mexico. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 203 av 27.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8538 – IFM / OHL / 

OHL Mexico, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/39/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8546 – Intermediate Capital Group / DomusVi Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der et investeringsfond som veiledes av 

foretaket Intermediate Capital Group, plc (”ICG”, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer alene 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket CasaVita 

SAS og dets datterselskaper (”DomusVi Group”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ICG: kapitalforvalter som investerer i privatgjeld, kreditt og aksjer i Europa, Asia-

Stillehavsregionen og USA.  

– DomusVi Group: et fransk konsern som driver pleiehjem (med og uten medisinsk bistand) for 

eldre og driver omsorgstjenester for eldre i Frankrike og Spania. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 206 av 30.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8546 – Intermediate 

Capital Group / DomusVi Group, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

Europakommisjonen 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013 s. 5. 

2017/EØS/39/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8550 – USSL / Goldman Sachs / Redexis Gas) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Universities Superannuation Scheme 

Limited (”USSL”, Det forente kongerike) og GS Global Infrastructure Partners II, LP og GS 

International Infrastructure Partners II, LP (”Goldman Sachs”, USA) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Redexis Gas S.A. 

og Redexis Gas Finance B.V. (”Redexis Gas”, Spania). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– USSL: juridisk forvalter med ansvar for forvaltning av en pensjonsordning innen den private 

sektoren for akademisk personale og sammenlignbart personale ved britiske universiteter og 

andre institusjoner for høyere utdanning og forskning. 

– Goldman Sachs: globalt foretak med en rekke verdensomspennende aktiviteter innen 

bankvirksomhet, verdipapirer og investeringsforvaltning. 

– Redexis Gas: regulert foretak som driver med overføring og distribusjon av naturgass og LPG i 

Spania. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 205 av 29.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8550 – USSL / 

Goldman Sachs / Redexis Gas, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/39/09 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.7982 – Abbott Laboratories / Alere) 

Kommisjonen besluttet 25. januar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle 

forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M7982. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8357 – Asahi / AB Inbev CEE Divestment business) 

Kommisjonen besluttet 1. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8357. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8433 – Zalando / Bestseller United / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. juni 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8433. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8479 – Advent International / Bain Capital Investors / Ratepay) 

Kommisjonen besluttet 19. juni 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8479. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV) 

Kommisjonen besluttet 19. juni 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8497. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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