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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 55/05/COL

av 11. mars 2005

om å avslutte den formelle undersøkelsen fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 del i artikkel 1 nr. 2 med hensyn til salget av 1744 utleieleiligheter i Oslo

(Norge)

EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN HAR —

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61-63 
og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en 
domstol(2), særlig artikkel 24 og protokoll 3 del I artikkel 1,

under henvisning til Overvåkningsorganets retningslinjer(3) om anvendelse og tolkning av EØS-avtalens 
artikkel 61 og 62, særlig kapittel 18B,

etter å ha oppfordret berørte parter til å framlegge sine merknader i samsvar med bestemmelsene nevnt 
ovenfor(4), under henvisning til deres merknader og

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Bakgrunn

I mars 2001 vedtok Oslo kommune å selge en portefølje på 1744 utleieleiligheter før utgangen av mai 
2001. De 1744 leilighetene ble i hovedsak utleid til ansatte ved kommunale sykehus. Vedtaket om å 
selge ble gjort etter at den norske regjeringen framla planer om gjennomføring av en sykehusreform 
der blant annet eierskapet til fylkessykehusene ble overført til staten(5).

Overvåkningsorganet anmodet ved brev av 18. mai 2001 (dok. nr. 01-3792-D) de norske myndig- 
hetene om å oversende alle relevante opplysninger om salget av leilighetene, for at Overvåknings-
organet skulle kunne vurdere om salget var forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 og 
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte, kapittel 18B – Elementer av statsstøtte i 
forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger.

Bystyret vedtok 30. mai 2001 å selge leilighetene, og kommunen undertegnet 31. mai 2001 en 
kontrakt om salg av leilighetene til Fredensborg Boligutleie ANS (heretter kalt Fredensborg). 
Salgsprisen var NOK 715 millioner (ca. 89 millioner euro(6)).

2006/EØS/57/01

(1)  Heretter kalt EØS-avtalen.
(2)  Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3)  Saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet (retningslinjer om statsstøtte), vedtatt og utferdiget av EFTAs 

overvåkningsorgan 19. januar 1994. Offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994. Retningslinjene sist endret 15. desember 2004.
(4)  Vedtak nr. 113/03/COL. Vedtaket om å innlede formell undersøkelse ble offentliggjort i EUT C 294 av 4.12.2003, s. 13, og i EØS-

tillegget nr. 61 av 4.12.2003, s. l.
(5)  Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) om lov om helseforetak mm. (helseforetaksloven). Lovforslaget ble fremmet for Stortinget 6. april 2001.
(6)  NOK/euro = 7,9952 per mai 2001 ifølge Norges sentralbank. http://www.norges-bank.no/stat/valutakurser/kurs_mn1.html. 

http://www.norges-bank.no/stat/valutakurser/kurs_mn1.html
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Ved brev av 31. mai 2001 (dok. nr. 01-4004-D) minnet Overvåkningsorganet de norske myndighetene 
om «stillstandsklausulen» i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 og 
bestemmelsene om pålegg («midlertidige tiltak») i kapittel 6 i retningslinjene for statsstøtte – Særlige 
regler om støtte som er ulovlig av saksbehandlingsgrunner.

Ved brev av 26. juni 2001 fra Norges faste delegasjon til Den europeiske union, som videresendte 
et brev av 15. juni 2001 fra Nærings- og handelsdepartementet med 17 vedlegg fra Oslo kommune, 
mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 26. juni 2001 (dok. nr. 01-5730-A), oversendte de 
norske myndighetene de dokumentene de etter avtale med Oslo kommune anså for å inneholde de 
opplysningene som var mest relevante for en vurdering av om salget var forenlig med EØS-avtalens 
artikkel 61.

I dokumentasjonen fra Oslo kommune(7) hevder kommunen for det første at salget er forenlig 
med Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte(8). Kommunen hevder at det er foretatt 
en verdsetting ved en uavhengig takstmann i samsvar med kapittel 18B.2.2 i retningslinjene for 
statsstøtte, og at differansen på 3,4 % mellom salgsprisen og verdivurderingen er på linje med 
markedsforholdene beskrevet i retningslinjenes kapittel 18B.2.2 bokstav b)(9).

For det andre understreker kommunen at salgsprosessen må ses i lys av tidspresset. Regjeringen har 
ved å gjennomføre en sykehusreform forårsaket dette tidspresset for kommunen. Ifølge kommunen 
kan dette ha resultert i færre bud enn ønskelig, og i at kjøperne innga lavere bud enn de ville gjort 
dersom de hadde hatt mer tid(10). Kommunen hevder imidlertid at den solgte etter en budrunde på 
samme måte som en privat selger ville ha gjort.

Ved brev av 20. juli 2001 til de norske myndighetene (dok. nr. 01-5673-D) uttrykte Overvåknings-
organet at det betvilte at framgangsmåten fastsatt i kapittel 18B.2.2 i retningslinjene for statsstøtte 
var fulgt. Overvåkningsorganet uttrykte videre tvil om hvorvidt verdsettingen av markedsverdien 
på leilighetene var foretatt før salgsforhandlingene fant sted, hvorvidt den var foretatt på grunnlag 
av allment aksepterte markedsindikatorer og verdsettingsstandarder, og hvorvidt salgsprisen på 
3,4 % under takst var forenlig med retningslinjene for statsstøtte. Overvåkningsorganet oppfordret 
de norske myndighetene til å framlegge merknader til dette, som Overvåkningsorganet ville ta i 
betraktning før det vedtok om det skulle innledes formell undersøkelse.

Nærings- og handelsdepartementet oversendte sine merknader per telefaks 27. juli 2001, mottatt og 
registrert av Overvåkningsorganet samme dag (dok. nr. 01-6026-A). Departementet uttalte at det ikke 
var uenig med Overvåkningsorganet i at det kunne herske tvil om hvorvidt salget var utført i samsvar 
med EØS-avtalens artikkel 61, og at videre tiltak «vil bli iverksatt for å sikre at Norges forpliktelser 
under EØS-avtalens artikkel 61 blir overholdt». Departementet underrettet Overvåkningsorganet 
om at Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. juli 2001 vedtok at Oslo kommune ikke kan overføre 
eierskap før Fylkesmannen har gjort endelig vedtak i saken. Det skulle også foretas en ny taksering 
av bygningenes verdi.

Ved brev av 31. juli 2001 (dok. nr. 01-6017-D) informerte Overvåkningsorganet om at det avventet 
en formell melding om salget i samsvar med retningslinjene for statsstøtte.

2. Meldingen

2.1 Innledning

Ved brev fra Norges faste delegasjon til Den europeiske union av 10. februar 2003 (dok. 
nr. 03-829-A) som videresendte et brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 7. februar 
2003 og et udatert brev fra Oslo kommune (med 31 vedlegg), alle mottatt og registrert av 

(7)  Særlig vedlegg 1 til brevet fra Nærings- og handelsdepartementet av 15. juni 2001: Brev av 5. juni 2001 fra Oslo kommune til 
Nærings- og handelsdepartementet.

(8)  Setningen lyder som følger: «Oslo Kommune er av den oppfatning at salget er innenfor rammen av de krav som stilles i ESAs 
retningslinjer».

(9)  En nærmere beskrivelse av salgsprosessen og verdivurderingene gis i punkt 2 nedenfor.
(10)  Setningen lyder som følger: «Dette tidspresset kan ha ført til at kretsen av interesserte ble mindre enn ønskelig, og/eller at kjøperne 

la inn lavere bud enn de ville gjort i en situasjon med bedre tid».
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Overvåkningsorganet 11. februar 2003, oversendte de norske myndighetene en melding i 
henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 om Oslo 
kommunes vedtak om å selge leilighetene. Brevet av 7. februar 2003 fra Nærings- og 
handelsdepartementet og brevet fra Oslo kommune (uten vedlegg) ble også oversendt per 
telefaks, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 7. februar 2003 (dok. nr. 03-768-A).

Brevet fra Oslo kommune inneholdt blant annet en beskrivelse av leilighetene, opplysninger 
om salgsprosessen, beskrivelser av de forskjellige verdivurderingene samt en vurdering av 
mulige virkninger på tvers av landegrensene.

Kommunen framla visse merknader angående leilighetene. For det første medførte porteføljens 
størrelse at det ikke var mange markedsaktører som kunne ventes å være mulige kjøpere. Det 
ville påvirke muligheten for å gjennomføre salget, og vilkårene for en eventuell transaksjon. 
For det andre var prisen avhengig av når og hvor raskt den daværende husleien kunne økes, 
noe som var høyst usikkert. For det tredje var det usikre forhold rundt de allerede eksisterende 
kontraktene, og den norske husleieloven var fremmed, noe som gjorde at investering var 
mindre attraktivt for foretak som ikke allerede var etablert i det norske utleiemarkedet. For 
det fjerde hadde leilighetene varierende alder, standard og beliggenhet, noe som påvirket 
renovasjonskostnadene.

Om salgsprosessen (se punkt 2.2 nedenfor) uttalte kommunen at «den ikke bestrider at 
framgangsmåten i retningslinjene for statsstøtte ikke ble fulgt fullt ut i denne saken».

Kommunen konkluderte med at «Salget ble uført etter en tilstrekkelig utlyst åpen budrunde som 
det ikke var knyttet vilkår til, selv om tidsrommet leilighetene ble markedsført i var kortere enn 
det som kreves i retningslinjene for statsstøtte. Det foreligger imidlertid ingen grunn til å anta 
at salget ble utført på en slik måte at det ikke var sannsynlig at markedsverdien ble oppnådd for 
de solgte leilighetene, eller at det var sannsynlig at utenlandske investorer ble utelukket. Selv 
om Overvåkningsorganet skulle komme til at salget omfatter et element av støtte, framholder 
vi at det bør konkluderes med at transaksjonen ikke kommer inn under virkeområdet for EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1, ettersom handelen innenfor EØS ikke er påvirket.»

2.2 Salgsprosessen

Salgsprosessen var beskrevet i meldingen som Overvåkningsorganet mottok 11. februar 2003, 
blant annet i meldingens vedlegg 1 og 10. Overvåkningsorganet er av den oppfatning at 
salgsprosessen foregikk på følgende måte:

Det uavhengige eiendomsmeglerfirmaet Akershus Eiendom AS (heretter kalt Akershus) ble  
16. mars 2001 gitt i oppdrag å selge leilighetene samlet på vegne av Oslo kommune.

Akershus startet salget 2. april 2001 på grunnlag av en verdivurdering fra Catella Eiendoms-
Consult AS (heretter kalt Catella), som anslo verdien til NOK 1 143 millioner (se punkt 2.3 
nedenfor mht beskrivelse av verdivurderingen). Følgende seks selskaper ble kontaktet direkte 
av Akershus:

– OBOS

– Selvaag Eiendom AS

– Olav Thon Gruppen AS

– KLP Eiendom AS

– Gjensidige Nor Næringseiendom AS

– Eiendomsspar AS

Ni andre selskaper kontaktet Akershus på eget initiativ. Disse var:

– Sunndal Collier & Co ASA

– Haugen & Damsund AS
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– Catella Eiendoms-Consult AS

– Optimo AS

– Investra ASA

– Beboerne, representert ved advokat Ole Løken 

– Fredensborg eiendomsselskap AS

– DTZ Real Consult Eiendomsmegling AS

– Studentsamskipnaden i Oslo

Et salgstilbud på leilighetene ble offentliggjort ved en pressemelding datert 19. april 2001.

Et prospekt over leilighetene ble 23. april 2001 sendt til de 15 selskapene nevnt ovenfor.

26. april 2001 leverte OPAK AS (heretter kalt OPAK) en verdivurdering, som også ble 
distribuert, som anslo markedsverdien til NOK 795 millioner (se punkt 2.3 nedenfor mht en 
beskrivelse av verdivurderingen).

Investorer ble bedt om å inngi sine bud innen 2. mai 2001, og budrunden ble avsluttet 3. mai 
2001. Fem selskaper innga følgende bud i den første runden 2. mai 2001. Disse var:

– Beboerne, representert ved advokat Ole Løken: NOK 300 millioner

– Eiendomsspar AS: NOK 500 millioner

– Olav Thon Gruppen AS: NOK 505 millioner

– Haugen & Damsund AS: NOK 690 millioner

– Sunndal Collier & Co ASA: NOK 725 millioner

3. mai 2001 kunne de fem selskapene endre eller øke sine bud etter at de var blitt underrettet 
om det høyeste budet som var gitt 2. mai 2001. Følgende nye bud ble mottatt:

– Beboerne, representert ved advokat Ole Løken: NOK 690 millioner

– Sunndal Collier & Co ASA: NOK 735 millioner

Oslo kommune valgte å godta budet fra Sunndal Collier & Co ASA, og 8. mai 2001 ble 
kontrakten undertegnet av Sundal Collier & Co ASA, forgjengeren til Fredensborg.

Etter at budet var godtatt, ble det oppdaget at to bygninger (internat A og B) i tilknytning til et av 
sykehusene (Ullevål sykehus) ble brukt av Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad 
(OAS) uten at det ble betalt noen husleie (i henhold til en kontrakt som ikke var undertegnet av 
kommunen, men inngått mellom Ullevål sykehus og OAS, der det framgikk blant annet at OAS 
bare skulle dekke driftskostnadene). Som en følge av dette ble kontrakten mellom kommunen 
og Fredensborg endret på flere punkter. Ved brev av 11. mai 2001 ba kommunen OPAK om å 
vurdere hvilke følger dette fikk for deres verdivurdering.

OPAK framla 14. mai 2001 en justert verdivurdering på NOK 740 millioner (se punkt 2.3 
nedenfor).

Ved å undertegne kontrakten 31. mai 2001 solgte Oslo kommune de 1744 leilighetene samlet 
til en pris på NOK 715 millioner til Fredensborg.

 
2.3 Verdivurderingene som ble framlagt som del av meldingen

Meldingen inneholdt tre verdivurderinger: en fra Catella (vedlegg 16 til meldingen), en fra 
OPAK (vedlegg 18 til meldingen) og en fra FIGA/Nortakst (vedlegg 21 til meldingen).
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– Verdivurderingen fra Catella

Catella ble 14. mars 2001 gitt i oppdrag av Oslo kommune å vurdere markedsverdien på 
leilighetene som en portefølje (alle leilighetene solgt samtidig til én kjøper). Rapporten 
ble opprinnelig utarbeidet for å etablere en åpningsbalanse for sykehusene. Takseringen 
skulle være avsluttet 30. mars 2001. Catella opplyser at taksten ikke følger Norges 
Takseringsforbunds instruks for boligtaksering, og at den ble gjort på en overfladisk 
måte(11). Catella konkluderte med at markedsverdien var NOK 1 143 millioner.

Oslo kommune viser til at Akershus anså at den anslåtte verdien fra Catella ikke gjenspeilte 
markedsverdien. En grunn til dette var at Akershus anså de stipulerte husleiene som for 
høye og de anslåtte førstegangsutgiftene som for lave. Ifølge Oslo kommune hadde Catellas 
verdivurdering dessuten følgende øvrige mangler:

–  Rapporten omfattet eiendom som ikke inngikk i salget (Trondheimsveien 235, anslått 
verdi NOK 61 millioner).

–  Verdivurderingen var basert på en antakelse om at høyeste mulige husleie kunne 
oppnås fra første dag. 

–  Virkningen av «som den framstår»-klausulen i salgskontrakten var ikke vurdert. En 
«som den framstår»-klausul innebærer at kjøperen tar all risiko knyttet til de kjøpte 
leilighetene, og at vedkommende må stole på sine egne undersøkelser.

 Et annet selskap, OPAK, ble derfor bedt om å foreta en ny verdivurdering.

– Verdivurderingen fra OPAK

 OPAK ble gitt i oppdrag av Oslo kommune å vurdere leilighetene som en portefølje. Denne 
(første) vurderingen av 26. april 2001 konkluderte med at markedsverdien var NOK 795 
millioner. 

Den anslåtte salgsverdien ble beregnet på følgende måte:

Netto årlig leieinntekt uttrykt i netto nåverdi = NOK 835 millioner 

– Utgifter til oppgradering av leilighetene = NOK 150 millioner

+ Netto nåverdi av «up-side»(12) (salg etter 10 år) = NOK 110 millioner

= Salgsverdi  NOK 795 millioner

 Oslo kommune anmodet OPAK om å utarbeide en justert takst som gjenspeilte en 
korrigering av verdien av visse leiekontrakter som følge av faktiske forhold som ikke var 
tatt i betraktning ved den første takseringen. Disse faktiske justeringene førte til at OPAK 
reduserte verdien av leilighetene til NOK 740 millioner. Justeringene ble framlagt for Oslo 
kommune 14. mai 2001.

– Verdivurderingen fra FIGA og Nortakst DA

Ved brev av 12. juli 2001 fra Nærings- og handelsdepartementet til Oslo kommune(13) 
anmodet departementet kommunen om å innhente en ny verdivurdering. Departementet 
uttalte også at verdivurderingen fra OPAK ikke oppfylte kravene i retningslinjene for 
statsstøtte(14). De to selskapene FIGA og Nortakst DA fikk i form av en komité(15) 
(heretter kalt FIGA/Nortakst) i oppdrag av kommunen å foreta en ny verdivurdering. 
Takseringsoppdraget ble gitt med Nærings- og handelsdepartementets samtykke. FIGA/
Nortakst framla sin rapport 26. april 2002, og konkluderte med at markedsverdien på 
leilighetene var NOK 1 055 millioner.

(11) Setningene lyder som følger: «Denne «porteføljetakst» følger ikke Norges Takseringsforbunds instruks for boligtaksering. Den er 
gjort på et generelt og relativt overfladisk grunnlag.»

(12)  Salg av 40 000 m2 (seksjonering) etter 10 år uttrykt i netto nåverdi.
(13)  Brevet er vedlagt som vedlegg 20 til melding av 7. februar 2003.
(14)  Setningen lyder som følger: «Verdivurderingen foretatt av OPAK kan slik vi ser det ikke sies å tilfredsstille de krav som stilles til 

takst i ESAs retningslinjer».
(15)  Ordet «takstnemd» brukes på norsk.
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FIGA/Nortakst anvendte tre forskjellige metoder for å vurdere porteføljens verdi per 30. mai 
2001: beregning av teknisk verdi, nåverdi av kontantstrøm og kapitalisert normalresultat. 
Resultatene av beregningene ut fra disse tre metodene var følgende:

Teknisk verdi: NOK 1 448 millioner

Nåverdi av kontantstrøm: NOK 1 055 millioner

Kapitalisert normalresultat: NOK 1 005 millioner

FIGA/Nortakst konkluderte med at kontantstrømanalysen gjenspeilte best hvor mye en 
potensiell investor ville være villig til å betale for porteføljen. Konklusjonen var dermed at 
markedsverdien på leilighetene var NOK 1 055 millioner.

I brevet fra Oslo kommune vedlagt brevet av 7. februar 2003 fra Nærings- og 
handelsdepartementet bestrider kommunen at denne verdivurderingen gjenspeiler 
leilighetenes verdi, og konkluderer med at verdivurderingen fra OPAK gjenspeiler 
markedsverdien best.

2.4 Anmodning om ytterligere opplysninger

Overvåkningsorganet anmodet om ytterligere opplysninger ved brev av 9. april 2003 
(dok. nr. 03-2133-D). I dette brevet uttrykte Overvåkningsorganets direksjon for 
konkurransesaker og statsstøtte også tvil om hvorvidt salget var forenlig med EØS-avtalens 
statsstøttebestemmelser.

Ved brev fra Norges faste delegasjon til Den europeiske union av 5. juni 2003 som videresendte 
to brev av 14. mai 2003 fra henholdsvis Nærings- og handelsdepartementet og Oslo kommune, 
mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 10. juni 2003 (dok. nr. 03-3630-A), oversendte 
de norske myndighetene ytterligere opplysninger. De samme dokumentene ble 14. mai 
2003 oversendt per telefaks av Nærings- og handelsdepartementet, mottatt og registrert av 
Overvåkningsorganet samme dag (dok. nr. 03-3127-A).

Nærings- og handelsdepartementet uttrykte ingen synspunkter i sitt brev av 14. mai 2003, men 
oversendte bare brevet fra Oslo kommune.

Ved brevet av 14. mai 2003 fra Oslo kommune viste kommunen til budrunden uten vilkår  
(jf. kapittel 18B.2.1 i retningslinjene for statsstøtte), og uttalte at den ikke vil hevde at 
leilighetene ble solgt i fullt samsvar med framgangsmåten beskrevet i retningslinjene for 
statsstøtte. Den uttalte også at salget av leilighetene ikke ble offentliggjort på den måten som 
beskrives i kapittel 18B.2.1 bokstav a) i retningslinjene. Kommunen anså imidlertid at salget 
ble utført på en måte som sikret at formålet med bestemmelsen ble oppnådd.

Med hensyn til kapittel 18B.2.2 i retningslinjene for statsstøtte, salg utført på annen måte enn 
ved en budrunde som det ikke er knyttet vilkår til (verdsetting ved en uavhengig takstmann), 
fastholdt kommunen at salget var utført i samsvar med denne bestemmelsen. Kommunen anså 
dessuten at verdivurderingen som ble foretatt av OPAK (den verdivurderingen kommunen 
brukte), ble innhentet «før salgsforhandlingene» og i henhold til «allment aksepterte 
markedsindikatorer og verdsettingsstandarder».

Kommunen avsluttet med at den «ut fra Overvåkningsorganets argumenter ikke kan anse 
tidspresset som fulgte av sykehusreformen, som uten betydning ved vurderingen av om den 
oppnådde prisen ligger under markedsverdien».

3. Vedtak om å innlede formell undersøkelse 

Overvåkningsorganet vedtok 11. juli 2003 å innlede formell undersøkelse etter overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 med hensyn til salget av 1744 utleieleiligheter 
i Oslo(16). I åpningsvedtaket beskrev Overvåkningsorganet meldingen, sakens bakgrunn og 
korrespondansen med de norske myndighetene.

(16)  Se fotnote 4.
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Når det gjaldt årsakene til at den formelle undersøkelsen ble innledet, uttrykte Overvåkningsorganet 
tvil på flere punkter med hensyn til om salget var forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. For 
det første viste Overvåkningsorganet til salgsprosessen og uttrykte, idet det tok i betraktning at salget 
ikke var annonsert i samsvar med retningslinjene for statsstøtte, at det betvilte at Oslo kommune 
hadde oppfylt intensjonene bak bestemmelsene i kapittel 18B.2.1 i retningslinjene for statsstøtte 
(salg utført ved budrunde som det ikke er knyttet vilkår til).

For det andre uttrykte Overvåkningsorganet tvil når det gjaldt verdivurderingene (kapittel 18B.2.2 
i retningslinjene for statsstøtte) med hensyn til om OPAKs verdivurdering (den vurderingen som 
kommunen brukte) ble foretatt før salgsforhandlingene fant sted, om verdsettingen ble foretatt på 
grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer og verdsettingsstandarder, og, idet det tok hensyn 
til tidspresset, om det ble gjort rimelige anstrengelser for å selge leilighetene til markedsverdi. 
Videre var den avtalte (og meldte) salgsprisen NOK 715 millioner, mens resultatet av en ny 
verdivurdering, som Nærings- og handelsdepartementet anmodet om, var NOK 1 055 millioner 
(FIGA/Nortakst). På bakgrunn av den svært store differansen mellom de to verdivurderingene, 
uttrykte Overvåkningsorganet tvil om hvorvidt den avtalte salgsprisen (NOK 715 millioner) 
gjenspeilte markedsverdien.

For det tredje viste Overvåkningsorganet til at kommunen hevdet at selv om man skulle anse den 
oppnådde prisen for å ligge under markedsverdien, ville salget ikke være omfattet av EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1 ettersom markedet der Fredensborg opererer, ikke inneholdt elementer av handel 
over landegrensene. Overvåkningsorganet anså ikke eiendomsmarkedet i Oslo for å være begrenset 
til lokale foretak, og uttalte at Fredensborg faktisk var en mulig konkurrent til liknende foretak i 
Norge og i andre EØS-stater.

For det fjerde uttrykte Overvåkningsorganet tvil om hvorvidt en salgspris som lå under markeds-
verdien, kunne rettferdiggjøres ut fra markedsinvestorprinsippet, dvs. at kommunen opptrådte 
som enhver annen privat investor ville gjort i lys av tidspresset og sykehusreformen regjeringen 
innledet.

4. De norske myndighetenes merknader til åpningsvedtaket 

Ved brev av 12. september 2003 fra Norges faste delegasjon til Den europeiske union, som 
videresendte to brev av 11. september 2003 fra henholdsvis Nærings- og handelsdepartementet 
og Oslo kommune, alt mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 15. september 2003 (dok. nr.  
03-6307-A), framla de norske myndighetene sine merknader til åpningsvedtaket. Det samme brevet 
ble oversendt per telefaks 11. september 2003 fra Nærings- og handelsdepartementet, mottatt og 
registrert av Overvåkningsorganet samme dag (dok. nr. 03-6201-A).

I brevet fra Nærings- og handelsdepartementet av 11. september 2003 ble det ikke uttrykt noe syn på 
saken, men bare vist til brevet fra Oslo kommune.

Oslo kommune viste til sine tidligere argumenter og fastholdt for det første at intensjonene bak 
bestemmelsene i kapittel 18B.2.1 i retningslinjene for statsstøtte – Salg utført ved en budrunde som 
det ikke er knyttet vilkår til, var oppfylt til tross for at salget ikke ble offentliggjort på den måten 
retningslinjene fastsatte. Kommunen hevdet at alle potensielle kjøpere som var etablert i Norge, var 
blitt informert om det kommende salget, og at interessen for å investere i det norske utleiemarkedet 
var liten blant investorer som ikke allerede var etablert i Norge.

For det andre hevdet kommunen at OPAKs verdivurdering oppfylte kravene til framgangsmåte i 
kapittel 18B.2.2 i retningslinjene for statsstøtte – Salg utført på annen måte enn ved en budrunde 
som det ikke er knyttet vilkår til. Det innebar blant annet at kommunen anså at OPAKs verdivurdering 
ble foretatt «for å fastsette markedsverdien på grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer 
og verdsettingsstandarder», og at verdivurderingen ble foretatt «før salgsforhandlingene fant sted». 
Kommunen hevdet videre at forskjellen mellom salgsprisen (NOK 715 millioner) og OPAKs 
verdivurdering (NOK 740 millioner) var i samsvar med kapittel 18B.2.2 bokstav b) i retningslinjene 
for statsstøtte – Margin(17).

For det tredje anså kommunen at det var grunn til å være svært skeptisk til den nye verdivurderingen 
fra FIGA/Nortakst, som konkluderte med at verdien var NOK 1 055 millioner. Kommunen hevdet 
at FIGA/Nortaksts verdivurdering la til grunn en årlig prisøkning for eiendommen de neste 10 år 

(17)  I kapittel 18B.2.2 bokstav b) er det blant annet fastsatt at: «Dersom det etter rimelige anstrengelser for å selge grunnen og 
bygningene til markedsverdi, er klart at verdien fastsatt av takstmannen ikke kan oppnås, kan et avvik på inntil 5 % fra denne verdien 
anses å være i samsvar med markedsforholdene».
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på 4 %, mens prisene falt med 5,2 % fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003. Kommunen anså ikke 
verdivurderingen fra FIGA/Nortakst for å være riktig.

For det fjerde kunne kommunen «ikke se at Overvåkningsorganet har definert det relevante markedet 
for utleieboliger, og dette fører til Overvåkningsorganets konklusjon om at Fredensborg Boligutleie 
ANS er en faktisk eller mulig konkurrent til liknende foretak i Norge eller i andre EØS-stater».

5. Merknader fra tredjemann

Vedtaket om å innlede formell undersøkelse ble offentliggjort 4. desember 2003. Overvåkningsorganet 
mottok én merknad til åpningsvedtaket fra tredjemann. Ved brev av 19. desember 2003, mottatt og 
registrert av Overvåkningsorganet 5. januar 2004 (dok. nr. 03-8980-A), oversendte Fredensborg 
(kjøperen) merknader. Fredensborg viste til et tidligere brev av 18. februar 2003, mottatt og 
registrert av Overvåkningsorganet 20. februar 2003 (dok. nr. 03-1040-A), som inneholdt to nye 
verdivurderinger:

– Rapporten fra BER, Bygg og eiendomsrevisjon AS

BER, Bygg og eiendomsrevisjon AS (heretter kalt BER), representert ved. Arnt K. Svendsen, 
fikk i oppdrag av Fredensborg å vurdere porteføljens verdi og uttale seg om vurderingene fra 
Catella, OPAK og FIGA. Rapporten fra BER ble framlagt 13. januar 2003.

BERs verdivurdering var basert på tre ulike scenarier:

Avkastning på investeringsverdi basert på boligutleie: NOK 630,0 millioner

Avkastning på investering basert på utleie i 10 år,
deretter salg av leilighetene enkeltvis over en treårsperiode: NOK 796,5 millioner

Som ovenfor, men salg av alle leilighetene enkeltvis i år 11: NOK 851,5 millioner

Gjennomsnitt: NOK 759,3 millioner

BER konkluderte med at markedsverdien var ca. 700-800 millioner.

BER vurderte også de tre tidligere verdivurderingene utført av Catella, OPAK og FIGA. Catellas 
verdivurdering var ifølge BER en teoretisk verdi ut fra en forutsetning om at leilighetene ble utleid 
til markedspris fra første dag. OPAKs verdivurdering tok ifølge BER ikke hensyn til at husleiene 
var halvparten av vanlig markedspris på tidspunktet for budrunden. Beregningene tok dessuten 
ikke hensyn til framtidig tap på grunn av de eksisterende kontraktene med husleier som lå under 
markedsleie. Tap av leieinntekter i rehabiliteringstiden var heller ikke beregnet. Beregningene 
omfattet ingen prosjektgevinster eller -risikoer. Ifølge BER var også verdivurderingen fra FIGA/
Nortakst en teoretisk verdivurdering som forutsatte videre drift i selskapet («going concern»). 
Det var ikke tatt hensyn til noen prosjektrisikoer eller -gevinster. Dette gjenspeilte ikke hvordan 
budgivere vanligvis opptrer på markeder av denne typen. Salgsobjektenes tekniske standard, tap 
av leieinntekter i rehabiliteringstiden med mer var ikke beregnet.

– Rapporten fra Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS

Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS (heretter kalt Agdestein), representert ved Pål 
Agdestein, fikk i november 2002 i oppdrag av Fredensborg å analysere og uttale seg om de tre 
nevnte verdivurderingene og porteføljens markedsverdi. Pål Agdestein var tidligere ansatt av 
Catella, og ansvarlig for rapporten dette foretaket framla. Pål Agdestein framla sin rapport for 
Fredensborg 17. februar 2003.
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Agdestein uttalte seg i detalj om de tre tidligere rapportene, og fant flere antakelser som han 
mente burde korrigeres. Ut fra nye, «korrigerte» antakelser kom Agdestein fram til at den 
justerte verdien i Catellas rapport ble NOK 744 millioner, i OPAKs rapport NOK 560 millioner 
og i FIGA/Nortaksts rapport NOK 560 millioner (eller NOK 760 millioner dersom verdien av 
seksjoneringen fortsatt ble anslått til NOK 200 millioner)(18).

Agdestein konkluderte med at porteføljens markedsverdi (i mai 2001) var mellom NOK 670 
millioner og NOK 800 millioner.

Ettersom Fredensborg hadde betalt en pris i mellomsjiktet av alle verdivurderingene, anså 
Fredensborg at dette støttet deres oppfatning av at markedspris var betalt. Fredensborg anså det 
som viktig å understreke forskjellen mellom en teoretisk «beste fall-verdi» som forutsetter en 
vellykket gjennomføring og utføring av et eiendomsprosjekt, og en investors vilje til å gå inn 
i et bestemt prosjekt som i høy grad innebærer en prosjektrisiko. Fredensborg anså at denne 
prosjektrisikoen ikke var tatt i betraktning i verdivurderingene fra FIGA/Nortakst og Catella.

6. De norske myndighetenes merknader til tredjemanns merknader

Ved brev av 5. mars 2004 (hendelse nr. 258313) oversendte Overvåkningsorganet Fredensborgs 
merknader til de norske myndighetene, og anmodet dem om å svare innen en måned.

Ved brev av 23. mars 2004 fra Norges faste delegasjon til Den europeiske union, som videresendte 
et brev av 22. mars 2004 fra Nærings- og handelsdepartementet, begge mottatt og registrert 24. mars 
2004 (hendelse nr. 260564), anmodet de norske myndighetene «Overvåkningsorganet om å akseptere 
at de norske merknadene vil bli oversendt innen 10. mai 2004». De norske myndighetene viste til 
en forliksprosess mellom Helsedepartementet og Oslo kommune med hensyn til eiendomsretten til 
leilighetene. Brevet av 22. mars 2004 fra Nærings- og handelsdepartementet ble også oversendt per 
telefaks 22. mars 2004, mottatt og registrert samme dag (hendelse nr. 260191).

Ved brev av 25. mars 2004 samtykket Overvåkningsorganet i å forlenge fristen til 10. mai 2004 
(hendelse nr. 260732).

Ved telefaks av 23. april 2004 fra Nærings- og handelsdepartementet, mottatt og registrert samme 
dag (hendelse nr. 279122), oversendte departementet en kopi av avtalen («protokoll») mellom Oslo 
kommune og Den norske stat om eiendomsretten til sykehusleilighetene.

Ved brev av 13. mai 2004 fra Norges faste delegasjon til Den europeiske union, som videresendte 
et brev av 10. mai 2004 fra Nærings- og handelsdepartementet, begge mottatt og registrert 15. mai 
2004 (hendelse nr. 281488), uttalte de norske myndighetene at de ikke hadde noen merknader til 
den merknaden fra tredjepart som Overvåkningsorganet hadde mottatt. Brevet av 10. mai 2004 
fra Nærings- og handelsdepartementet ble også oversendt per telefaks av 10. mai 2004, mottatt og 
registrert 11. mai 2003 (hendelse nr. 281014).

7. Sakkyndig rapport fra Eirik Holm AS

I 2004 ble Eirik Holm AS (heretter kalt Holm) gitt i oppdrag av Overvåkningsorganet å foreta en 
vurdering av markedsverdien på de 1744 leilighetene som Oslo kommune hadde solgt. I kontrakten 
ble det vist til at Overvåkningsorganet i løpet av saken hadde mottatt 5 verdivurderinger/rapporter, 
men at konklusjonene i disse rapportene var så varierende at Overvåkningsorganet fortsatt var i tvil 
om hvorvidt salgsprisen på NOK 715 millioner gjenspeilte markedsverdien. Overvåkningsorganet 
ønsket derfor å få klarhet i hvorvidt de tidligere takstene eller verdivurderingene var foretatt på 
grunnlag av allment aksepterte prinsipper for verdsetting av fast eiendom, og i hvilken grad de 
antakelser og det skjønn som ble brukt i beregningene, var rimelige. Overvåkningsorganet ønsket 
også en vurdering av spørsmålet om hvorvidt salgsprosessen hadde foregått på en måte som påvirket 
salgsprisen.

(18)  Seksjonering innebærer at leilighetene legges ut for salg i stedet for å leies ut.
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Holm er selvstendig næringsdrivende sivilingeniør med lang erfaring fra eiendomsmarkedet i Oslo. 
For å oppfylle kontrakten benyttet Holm tjenester fra sivilingeniør Trygve Fossen og ingeniør Sven 
P. Meyer, begge erfarne takstmenn med lang praksis. I tillegg bidro advokat Johan Hveding fra 
advokatfirmaet Grette DA i forbindelse med spørsmål om leiekontraktene.

Rapporten fra Holm av 24. februar 2005 ble mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 1. mars 
2005 (hendelse nr. 311859).

7.1 De tidligere verdivurderingene/rapportene

Holms undersøkelse av de fem tidligere verdivurderingene/rapportene påviste blant annet delvis 
avvikende beregningsmetoder, forskjellige beregninger av markedsleie, oppussingskostnader/-
krav og de mulige gevinstene av seksjonering. Holm fant også rene faktafeil, utelatelse av 
opplysninger og generelt overfladiske undersøkelser/besiktigelser av eiendommene. Etter 
justeringene for åpenbare faktafeil var det fortsatt store avvik mellom verdivurderingene, som 
ble forklart med forskjeller i vurderinger og antakelser. Holm uttalte at dette i seg selv ikke er 
uvanlig i saker med mer enn én takst. Han uttalte at avvikene kunne forventes å være tydeligere 
i den aktuelle saken enn i andre saker ettersom porteføljen som ble lagt ut for salg var helt unik, 
og ikke kunne sammenlignes med noe tidligere salg i landet. Holm konkluderte derfor med 
at dette resulterte i en begrenset mulighet til å anvende verdivurderingene i den sammenheng 
de er ment å anvendes i. Hans konklusjoner med hensyn til de forskjellige verdivurderingene 
sammenlignet med sine egne funn og antakelser, er følgende:

– Verdivurderingen fra Catella

Catella har foretatt en overfladisk besiktigelse i forbindelse med en tidligere verdivurdering 
(1999-2000). Den nye verdivurderingen må anses som en oppdatering av den tidligere 
verdivurderingen. Det ble foretatt en utvendig besiktigelse med stikkprøver av innvendige 
områder. Ifølge Holm burde det vært foretatt en grundig besiktigelse/verdsetting for å 
skape et bedre grunnlag for verdivurderingen. Holm konkluderer med at resultatet av 
verdivurderingen er altfor høy. Det skyldtes blant annet at det anslåtte markedsnivået 
for husleie, etter hans syn, var ca. 10 % for høyt; at Catella hadde oversett eksisterende 
leiekontrakter og ikke tatt hensyn til at de faktiske husleiene ville ligge godt under 
markedsleie i flere år; at Catella har vært for optimistisk med hensyn til antall leiligheter 
som ville være utleid til enhver tid (det ville alltid være ledige leiligheter på grunn 
av skifte av leietakere osv..); og at initialkostnadene for oppussing var for lave (ca. 
NOK 60 millioner). Holm viser også til at en eiendom som i utgangspunktet inngikk i 
porteføljen, senere ble fjernet fra den, og at Catella ikke har tatt hensyn til verdiforringende 
begrensninger i kontraktens «som den framstår»-klausul.

– Verdivurderingen fra OPAK 

OPAK har besiktiget de fleste bygningene utvendig, men har bare besiktiget ti leiligheter/
hybler. Dette var ifølge Holm ikke nok til å foreta en riktig beregning av utgifter til 
oppussing og vedlikehold. Holm er av den oppfatning at alle eiendommene burde vært 
besiktiget, og at det burde vært foretatt en grundigere besiktigelse av innvendige områder 
for å skape et bedre beregningsgrunnlag for verdivurderingen. Holm konkluderte blant 
annet med at markedsleien var for lavt anslått. Tvert imot tok OPAK ikke hensyn til at 
det fantes begrensninger med hensyn til hvor raskt husleiene kunne økes til markedsnivå. 
Vurderingen av den mulige verdien av seksjonering var basert på et for lite salgbart område, 
med for lav merverdi som resultat, og initialkostnadene for oppussing var anslått ca. NOK 
30 millioner for lavt. Holm konkluderer med at disse forholdene påvirket verdivurderingen 
både positivt og negativt, og at det derfor var vanskelig å beregne nettovirkningen.

– Verdivurderingen fra FIGA/Nortakst 

Holm viser til at det ble hevdet at FIGA/Nortakst hadde foretatt inspeksjoner/besiktigelser 
av et tilstrekkelig antall leiligheter til at de kunne utføre oppdraget. Det er imidlertid ikke 
framlagt noen opplysninger om inspeksjonenes/besiktigelsenes omfang og rekkevidde. 
Holm framholder særlig at beregningene av mulige gevinster av seksjonering var altfor 
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høyt anslått fordi metoden som ble brukt for å beregne verdien av seksjonering, var 
uakseptabel, blant annet med hensyn til teknisk verdi og antakelser om høy årlig økning 
av salgsverdien. Holm uttaler at han anser «disse beregningene for å være irrelevante i 
forhold til salgsverdien og seksjoneringspotensialet.» Han påpeker dessuten at leieinntekter 
fra to bygninger feilaktig er beregnet fram til 2008; at litt for høye markedsleier er anvendt 
i beregningene, uten at det er tatt hensyn til nødvendige oppussingskostnader (Holm har 
anslått disse kostnadene betydelig høyere enn FIGA/Nortakst); at det var urealistisk å 
forvente at alle boligene (leilighetene) ble solgt i løpet av ett år; og at «som den framstår»-
klausulen i kontraktene ikke er tillagt noen verdiforringende virkning. Samlet tyder disse 
forholdene på at den anslåtte markedsverdien var altfor høy.

– BER

BER har ikke inspisert eller besiktiget eiendommene, men bygger sine konklusjoner på 
de verdivurderingene og takstene som var framlagt av Catella, OPAK og FIGA/Nortakst, 
og på anvendelse av egne sakkyndige. Holms konklusjoner om BERs rapport er følgende: 
Eierens driftskostnader var for høye; BER har ikke foretatt egne inspeksjoner/besiktigelser 
av eiendommene, noe som kan ha påvirket både initialkostnadene for oppussing og 
beregningen av markedsleien; BER har anvendt uriktige tall for eksisterende leieinntekter 
(NOK 56 millioner i stedet for NOK 42,5 millioner per år); det er ikke avsatt nok tid for å øke 
eksisterende husleier til markedsnivå. Samlet førte disse avvikene til at verdivurderingen 
ble for høy, hovedsakelig fordi leieinntektsstrømmen var for høyt anslått.

– Agdestein

Pål Agdestein, som tidligere var ansatt ved Catella, der han hadde ansvar for taksering/
verdivurderinger, har ifølge Holm levert en omfattende rapport om takstene/vurderingene fra 
Catella, OPAK og FIGA/Nortakst. I sine merknader til de ulike takstene/verdivurderingene 
har Agdestein foretatt en beregning av de justeringene han mener bør gjøres for å oppnå 
et riktigere resultat enn i de framlagte takstene/verdivurderingene. Disse justeringene 
gjenspeilte både faktafeil som kan skyldes at opplysninger ikke var tilgjengelige på det 
tidspunkt vurderingene ble foretatt, at det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til den faktiske 
situasjonen, rene feil osv., og større og mindre avvik fra Agdesteins egne beregninger. 
Holm anså dette som en blanding av objektive og konkrete justeringer og mer subjektive 
antakelser og beregninger. 

7.2 Holms vurdering av porteføljens markedsverdi

Holms verdivurdering bygger på alle dokumenter som er framlagt for Overvåkningsorganet 
av de norske myndighetene. Kommunens tabelloversikt over eiendommene, som er en del 
av salgsprospektet og salgskontrakten, har dannet hovedgrunnlaget for opplysningene om 
eiendommene. Holm har dessuten mottatt opplysninger om leiekontraktene for bygninger i 
tilknytning til to av sykehusene (Ullevål og Aker), særlig om antall tidsubestemte kontrakter.

For å kunne anslå bygningenes tekniske tilstand og behovet for rehabilitering så nøyaktig som 
mulig, er det foretatt utvendige og innvendige inspeksjoner/besiktigelser av alle bygninger 
sammen med ansatte ved sykehusene. Omkring 70 leiligheter av alle typer og i varierende 
tilstand er besiktiget. Det er dessuten innhentet husleiestatistikk og salgsstatistikk for 
2001, som har dannet grunnlaget for vurderingen av markedsleienivåer og beregningen av 
seksjoneringspotensial. Alle vurderinger, beregninger og anslag ble, i den grad det var mulig, 
basert på første kvartal 2001, uten at det ble tatt hensyn til senere pris- og markedsutvikling.

Holms vurdering av porteføljen resulterte i en verdivurdering på NOK 752 772 286. Resultatet 
framkom på følgende måte (alle beløp er diskontert til 2001-verdi):

Verdi skapt gjennom leieinntekter medio 2001 til medio 2011: NOK 465 882 460

+ Nettoverdi av seksjonering og leieinntekter i 2001: NOK 470 676 826
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– Fratrekk for heftelser og kontraktsbegrensninger: NOK 30 000 000

– Fratrekk for initialkostnader for oppussing i perioden 2001-2005: NOK 153 787 000

= Porteføljens samlede verdi: NOK 752 772 286

Holms beregninger bygger blant annet på at kommunens fortrinnsrett til å leie innebærer at 
porteføljen må anses som et utleieobjekt i hele tiårsperioden fra 2001, mens porteføljen vil bli 
solgt (seksjonert) i løpet av en treårsperiode etter 2011.

Verdien som skapes gjennom leieinntekter fra medio 2001 til medio 2011, er den kapitaliserte 
verdien av de anslåtte reelle nettoinntektene for hvert år fram til 2011. Disse inntektene 
ventes å øke hvert år, og å nå markedsleienivå for alle kontraktene i 2011. Økningen er en 
kombinasjon av en økning av utleieprosenten til 95 % (som defineres som fullt utleid), en 
økning av markedsleien i 2005 for tidsbegrensede kontrakter, en økning av gjennomsnittlig 
leienivå i 2006, og markedsleie i 2011 for tidsubestemte kontrakter. Det er tatt høyde for at 
noen leiligheter ikke leies ut i forbindelse med oppussingen av boligene.

Nettoverdien av seksjonering og leieinntekter i 2001 består av tre komponenter: a) seksjonering/
salgsverdi i 2011. Denne verdien øker i årene 2011-2014 og tilbakeskrives til 2001, b) den 
kapitaliserte verdien av den fortsatte leieinntektsstrømmen fra områdene som ikke seksjoneres, 
tilbakeskrevet til 2001, og c) fratrekk for kostnader til oppussing/oppgradering som kreves for 
å oppnå nødvendig standard ved seksjoneringen, utført i årene 2011-2013 og tilbakeskrevet til 
2001.

Fratrekk for heftelser og kontraktsbegrensninger er knyttet til paragraf 8 – «som den framstår»-
klausulen – i kontrakten mellom Oslo kommune og Fredensborg. Holm anså denne som en 
risiko for kjøperen. Dette gjelder særlig i forbindelse med opplysninger om eiendommene som 
finnes i det kommunale systemet, men som ikke er gjort kjent for kjøperen, om for eksempel 
leiekontrakter, leieinntekter og områdespesifikasjoner, og ikke minst om bygningenes 
tekniske tilstand. Ifølge Holm er det rimelig å anta at «som den framstår»-klausulen har en 
viss økonomisk virkning. På grunnlag av porteføljens størrelse anslo Holm fratrekket av 
verdi i denne forbindelse til NOK 30 millioner, dvs. omkring 4 % av den anslåtte verdien av 
porteføljen.

Fratrekk for initialkostnader for oppussing i perioden 2001-2005 omfattet kostnader til arbeid 
som måtte utføres for at boligene skulle kunne leies ut til markedsleie. Kostnadene økte i årene 
2001-2005 og ble diskontert til 2001-verdi.

Holm har også foretatt en «følsomhetsanalyse» for å finne ut hvordan ulike antakelser ville 
påvirke prisen. Analysen viser blant annet at dersom anslått pris per m2 i leilighetene som skulle 
selges, etter ca. ti år etter kjøpet var NOK 24 000 i stedet for NOK 26 000, slik det ble anslått 
i forbindelse med verdiberegningen, ville denne «justeringen» alene føre til at porteføljen var 
verdt 720 millioner i stedet for 753 millioner. En ytterligere reduksjon på for eksempel 2 % av 
leieinntektene ville resultere i en verdi under den oppnådde salgsprisen. Holms konklusjon er 
derfor at den oppnådde salgsprisen på NOK 715 millioner er så nær hans verdivurdering at den 
i lys av usikkerhetsmarginene kan sies å være den «riktige prisen», dvs. markedsprisen.

Holm har også undersøkt salgsprosessen og hvorvidt måten den skjedde på, påvirket 
salgsprisen. Holm anså blant annet at Overvåkningsorganets retningslinjer ikke var fulgt 
til punkt og prikke, særlig med tanke på den korte gjennomføringstiden og den begrensede 
markedsføringen. Holm konkluderte imidlertid med blant annet at «Alt tatt i betraktning er vi 
av den oppfatning at selgeren har hatt et tilstrekkelig antall interesserte parter på banen til å 
oppnå en reell budrunde og en «riktig og rettferdig» pris. Det finnes imidlertid ingen absolutte 
sannheter i denne saken. Et salg utført to måneder tidligere eller senere kunne gitt et helt annet 
resultat. Den enkelte kjøpers interesse for og vilje til å kjøpe objektet er det som til slutt avgjør 
prisen, men motivasjonen kan som kjent variere.
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Det må sies at en høyere pris sannsynligvis kunne vært oppnådd dersom leilighetene ble solgt 
enkeltvis. I et slikt tilfelle ville selgeren vært nødt til å tilpasse salget av leilighetene etter 
det markedet kunne absorbere av boligblokker, og ville dermed hatt en helt annen ramme 
for inntektene. Vi anser dette som en rent teoretisk mulighet, og har derfor ikke undersøkt 
muligheten nærmere.

Vår konklusjon er at selgeren med all sannsynlighet har oppnådd salgsprisen gjennom en reell 
budrunde i det norske markedet, dvs. en pris nær det man kan kalle en riktig og rettferdig 
pris. Det er per definisjon ikke mulig å fastsette markedspris for en portefølje av denne typen, 
ettersom det ikke kan vises til noe lignende salg tidligere. Den oppnådde prisen må derfor i alt 
vesentlig anses som markedspris».

8. Avsluttende korrespondanse med de norske myndighetene

Ved brev av 22. desember 2004 (hendelse nr. 303758) anmodet Overvåkningsorganet de norske 
myndighetene om ytterligere opplysninger om forliksprosessen mellom Staten og Oslo kommune, 
de norske myndighetenes syn på hvorvidt salget innebærer statsstøtte, og nærmere opplysninger 
om salgsprosessen. Overvåkningsorganet underrettet også de norske myndighetene om at det 
hadde gitt en uavhengig takstmann, Eirik Holm AS, i oppdrag å vurdere blant annet de tidligere 
verdivurderingene. Overvåkningsorganet anmodet også de norske myndighetene om å godta at 
fristen for å gjøre et endelig vedtak ble utsatt til utgangen av februar 2005.

Ved brev av 13. januar 2005 fra Norges faste delegasjon til Den europeiske union, som 
videresendte to brev av 10. januar 2005 fra henholdsvis Moderniseringsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 14. januar 2005 (hendelse nr. 
305352), oversendte de norske myndighetene ytterligere opplysninger. De norske myndighetene 
samtykket i å forlenge fristen for å gjøre et endelig vedtak til utgangen av februar 2005. Brevet fra 
Moderniseringsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ble også oversendt per telefaks 
10. januar 2005 (hendelse nr. 304852).

Ved brev av 25. februar 2005 til de norske myndighetene (hendelse nr. 311394) anmodet 
Overvåkningsorganet om en forlengelse av fristen for å gjøre et endelig vedtak til 11. mars 2005.

Ved telefaks datert 7. mars 2005 fra Moderniseringsdepartementet (hendelse nr. 312289) samtykket 
de norske myndighetene i å forlenge fristen for å gjøre et endelig vedtak til 11. mars 2005.

II. VURDERING

1. Innledning

Som nevnt ovenfor oversendte de norske myndighetene melding til Overvåkningsorganet om salget 
av 1744 utleieleiligheter fra Oslo kommune til Fredensborg til en pris på NOK 715 millioner (ca. 89 
millioner euro). Overvåkningsorganet vedtok å innlede formell undersøkelse med hensyn til salget, 
og oppfordret interesserte parter til å oversende sine merknader.
 
Overvåkningsorganet viste til kapittel 18B i retningslinjene for statsstøtte, og uttrykte tvil om 
at salget var utført på en slik måte at statsstøtte automatisk kunne utelukkes. Videre varierte 
verdivurderingene av eiendommene i så betydelig grad at det var grunn til å betvile at den avtalte 
salgsprisen gjenspeilte markedsprisen.

2. Salgsprosessen

I kapittel 18B i retningslinjene for statsstøtte – Elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige 
myndigheters salg av grunn og bygninger, beskrives to framgangsmåter for salg som gjør det mulig 
for EFTA-statene å behandle salg av grunn og bygninger på en måte som automatisk utelukker 
statsstøtte. De to framgangsmåtene beskrives i henholdsvis kapittel 18B.2.1 (salg ved budrunde som 
det ikke er knyttet vilkår til) og kapittel 18B.2.2 (Verdsetting ved en uavhengig takstmann).
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2.1 Salg ved budrunde som det ikke er knyttet vilkår til

I kapittel 18B.2.1 nr. 1 i retningslinjene er det fastsatt at «Salg av grunn og bygninger i 
en tilstrekkelig utlyst, åpen budrunde som det ikke er knyttet vilkår til og der det høyeste 
eller eneste bud blir antatt, som kan sammenlignes med en auksjon, skjer per definisjon til 
markedsverdi og omfatter derfor ikke statsstøtte. Det har i den forbindelse ingen betydning 
om det før budrunden er utført en annen verdsetting av grunnen og bygningene, f.eks. for 
regnskapsformål eller for å fastsette et minstebud som utgangspunkt for budrunden.»

«En budrunde er «tilstrekkelig utlyst» når den er kunngjort flere ganger i et tilstrekkelig langt 
tidsrom (to måneder eller mer) i den nasjonale presse, lysningsblader for fast eiendom eller 
andre egnede publikasjoner, og er gjort kjent gjennom eiendomsmeglere som henvender seg 
til et stort antall potensielle kjøpere, slik at alle potensielle kjøpere er underrettet. Et planlagt 
salg av grunn og bygninger som på grunn av sin høye verdi eller andre kjennetegn kan være 
av interesse for investorer som opererer på europeisk eller internasjonalt plan, bør utlyses i 
publikasjoner som jevnlig distribueres internasjonalt. Slike budrunder bør også gjøres kjent 
gjennom meglere som står i forbindelse med kunder på europeisk eller internasjonalt plan.»

Salgsprosessen i forbindelse med leilighetene skjedde ikke i samsvar med de siterte 
bestemmelsene om salg ved budrunde som det ikke er knyttet vilkår til. Salget ble ikke 
«kunngjort flere ganger i et tilstrekkelig langt tidsrom (to måneder eller mer)». Det kan 
dessuten ikke utelukkes at et salg av denne størrelsen kunne tiltrukket investorer som opererer 
på europeisk eller internasjonalt plan. Salget ble ikke utlyst i publikasjoner som jevnlig 
distribueres internasjonalt, og ingen budrunder ble gjort kjent gjennom meglere som står i 
forbindelse med kunder på europeisk eller internasjonalt plan.

Oslo kommune har selv uttalt (ved brev av 14. mai 2003) at «den ikke vil hevde at leilighetene 
ble solgt i fullt samsvar med framgangsmåten beskrevet i retningslinjene for statsstøtte. Salget 
av leilighetene ble ikke offentliggjort på den måten som beskrives i retningslinjenes kapittel 
18B.2.1 bokstav a)», og i tidligere korrespondanse (se punkt I.1 og fotnote 10 ovenfor; se også 
lignende uttalelser fra kommunen i punkt 2.1 ovenfor) at tidspresset kan ha resultert i færre 
bud enn ønskelig, og i at kjøperne innga lavere bud enn de ville gjort dersom de hadde hatt 
mer tid. 

På grunnlag av disse forholdene konkluderer Overvåkningsorganet med at salgsprosessen ikke 
skjedde i henhold til prinsippene fastsatt i kapittel 18B.2.1 i retningslinjene for statsstøtte.

2.2 Salg utført på annen måte enn ved en budrunde som det ikke er knyttet vilkår til (verdsetting 
ved en uavhengig takstmann)

Med hensyn til salg utført på annen måte enn ved en budrunde som det ikke er knyttet vilkår til, 
beskrevet i kapittel 18B2.2 i retningslinjene for statsstøtte, «bør det, før salgsforhandlingene 
finner sted, foretas en uavhengig verdsetting utført av en eller flere uavhengige takstmenn 
for å fastsette markedsverdien på grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer og 
verdsettingsstandarder. Den markedspris som dermed fastsettes, er den minstekjøpspris som 
kan godkjennes uten at det antas å foreligge statsstøtte» (vår understreking),

og videre:

«Med «markedsverdi» menes den pris som grunnen og bygningene ville kunne selges til ved 
privat avtale mellom en villig selger og en uavhengig kjøper på dagen for verdsettingen, idet 
det forutsettes at eiendommen har vært budt ut på markedet til offentlig salg, at salget kan skje 
på vanlige markedsvilkår og at det foreligger en normal frist for salgsforhandlinger, idet det 
tas hensyn til eiendommens art» (vår understreking).

Kapittel 18B.2.2. fastsetter dessuten at «dersom det etter rimelige anstrengelser for å 
selge grunnen og bygningene til markedsverdi, er klart at verdien fastsatt av takstmannen 
ikke kan oppnås, kan et avvik på inntil 5 % fra denne verdien anses å være i samsvar med 
markedsforholdene».
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Det synes som om Oslo kommune hevder at salget ble utført i samsvar med bestemmelsene 
som siteres ovenfor.

Overvåkningsorganet bestrider dette synet av følgende grunner: For det første var ingen av 
verdivurderingene som ble foretatt før det endelige salget (dvs. rapportene fra Catella og OPAK), 
foretatt på grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer og verdsettingsstandarder, og 
de ble ikke foretatt i tilstrekkelig tid før salgsforhandlingene (se mer om dette i punkt 3.1 
nedenfor). For det andre ble ingen av de fastsatte markedsverdiene i Catellas og OPAKs 
rapporter satt som minste salgspris ved det endelige salget. For det tredje har de norske 
myndighetene ikke underbygget påstanden om at de hadde gjort rimelige anstrengelser for å 
selge leilighetene til de verdiene som var fastsatt i disse rapportene, noe som ville ha berettiget 
en reduksjon av salgsprisen på 5 %. 

Salget ble derfor ikke utført i samsvar med bestemmelsene i kapittel 18B.2.2. i retningslinjene 
for statsstøtte.

2.3 Framgangsmåte når støtte ikke automatisk kan utelukkes

Konklusjonen er dermed at verken framgangsmåten med budrunde som det ikke er knyttet 
vilkår til, eller framgangsmåten med verdsetting ved en uavhengig takstmann, ble fulgt. Det 
kan derfor ikke utelukkes at statsstøtte foreligger. Det kan imidlertid heller ikke konkluderes 
med at statsstøtte nødvendigvis foreligger dersom de fastsatte framgangsmåtene ikke ble fulgt. 
Salgsprisen kunne likevel bli ansett for å gjenspeile en reell markedsverdi.

Retningslinjene fastsetter at når de foreskrevne framgangsmåtene ikke følges, skal den 
berørte stat melde salget til Overvåkningsorganet for at det skal kunne fastslå om statsstøtte 
foreligger. De norske myndighetene har meldt salget. Det er opp til Overvåkningsorganet å 
fastslå om salget av de 1744 sykehusleilighetene i Oslo innebar statsstøtte. Med andre ord 
må Overvåkningsorganet vurdere hvorvidt salgsprisen på NOK 715 millioner kan anses å 
gjenspeile eiendommenes markedsverdi.

3. EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

For at et tiltak skal anses som statsstøtte i henhold til EØS-avtalen, skal det oppfylle vilkårene i 
avtalens artikkel 61 nr. 1, som har følgende ordlyd:

«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.»

Dette innebærer at følgende kumulative vilkår skal være oppfylt:

1. støtten gis av «EFs medlemsstater, EFTA-stater eller av statsmidler i enhver form»,

2. støtten «vrir eller truer med å vri konkurransen»,

3. støtten «begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer» (dvs. tiltaket gir en 
bestemt mottaker en fordel), og

4. støtten «påvirker samhandelen mellom avtalepartene».

Vilkår 1 ovenfor gjelder all støtte finansiert med offentlige midler, herunder støtte gitt av regionale 
eller lokale enheter. Begrepet statsmidler er svært vidt og omfatter blant annet finansiell hjelp gitt 
av regionale og lokale myndigheter(19). Det er derfor klart at enhver støtte fra Oslo kommune 
ville omfattes av begrepet «statsmidler». Kommunens salg av offentlig eid grunn og offentlig eide 
bygninger under markedsverdi medfører, forutsatt at de tre andre vilkårene i artikkel 61 nr. 1 også er 
oppfylt, at statsstøtte ble gitt til kjøperen.

 (19)  Se for eksempel EF-domstolens sak 78/76, Steinike og Weilig mot Tyskland [1977] saml. 595, eller EF-domstolens sak 248/84, 
Tyskland mot Kommisjonen [1987] saml. 4013, nr. 17.
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I denne saken ville enhver støtte gitt til Fredensborg begunstige dette foretaket og derfor være 
spesifikk. Videre må salget av leilighetene for å betegnes som statsstøtte, ha gitt Fredensborg en 
fordel. Salget ville medføre en fordel og dermed innebære statsstøtte dersom leilighetene ble solgt 
under markedsverdi. Bare dersom leilighetene ble solgt til Fredensborg under markedsverdi, ville det 
også være nødvendig å fastslå at konkurransen var vridd og at samhandelen mellom avtalepartene 
var påvirket.

3.1 Gjenspeilte det endelige salget markedsverdien?

Det foreligger flere verdivurderinger, med forskjellige resultater, av leilighetenes markedsverdi. 
Den laveste anslåtte prisen er NOK 670 millioner og den høyeste NOK 1 143 millioner. I lys 
av disse varierende resultatene anser Overvåkningsorganet det nødvendig å vurdere disse 
verdivurderingene nærmere for å fastslå hvilken av dem som best gjenspeiler leilighetenes 
markedsverdi.

Catella

Den første verdivurderingen fra Catella, levert 30. mars 2001, fastsatte verdien til NOK  
1 143 millioner. Ifølge kommunen omfattet denne verdivurderingen eiendom som ikke inngikk 
i salget. Dette forholdet økte den endelige verdien. Når det gjelder Catellas verdivurdering, 
merker Overvåkningsorganet seg også at besiktigelsene av eiendommene synes å ha vært 
heller overfladiske med hensyn til en tidligere vurdering, noe som blant annet kan ha ført 
til at renovasjonskostnadene ble undervurdert. Videre var det ikke tatt tilstrekkelig hensyn 
til kontraktforpliktelser som begrenser muligheten til å øke husleiene, noe som førte til at 
inntektene ble overvurdert. Catella uttalte selv at taksten ikke var i samsvar med fastsatte 
verdsettingsstandarder. I henhold til både salgsagenten, Akershus Eiendom, og Oslo kommune, 
kunne den anslåtte verdien ikke anses å gjenspeile markedsverdien. Overvåkningsorganet 
slutter seg til dette. Videre ble virkningen av «som den framstår»-klausulen ikke vurdert 
ved Catellas taksering. I lys av disse manglene konkluderer Overvåkningsorganet med at 
Catellas verdivurdering ikke kan anvendes som tilstrekkelig godt grunnlag for å fastsette 
markedsverdien.

OPAK

I den andre verdivurderingen foretatt av OPAK, levert 26. april 2001, ble verdien anslått til 
NOK 795 millioner. Det er viktig å legge merke til at selv om OPAK besiktiget de fleste 
bygningene utvendig, ble ikke alle bygningene besiktiget. Videre besiktiget OPAK bare 10 
av 1744 leiligheter. Når det gjelder OPAKs verdivurdering, er det allerede påpekt ovenfor at 
en utilstrekkelig besiktigelse av eiendommene, der ikke alle bygningene, og bare 10 av 1744 
leiligheter, ble besiktiget, ikke kan anses for å utgjøre et riktig grunnlag for en verdivurdering. 
Dette er ikke tilstrekkelig til å anslå riktige utgifter til oppussing og vedlikehold. Det er 
dessuten ikke tatt tilstrekkelig hensyn til visse begrensende kontraktsforpliktelser. Noen av 
disse elementene kan oppveie hverandre, men Overvåkningsorganet kan ikke konkludere med 
at OPAKs vurdering bygger på tilstrekkelig nøyaktige antakelser. Den justerte verdivurderingen 
fra OPAK ble dessuten avsluttet på et tidspunkt da kontrakten allerede var undertegnet.

FIGA/Nortakst

Når det gjelder takseringen fra FIGA/Nortakst, virker det som besiktigelsen av eiendommene 
har vært tilstrekkelig, selv om det ikke er åpenbart ut fra rapporten. Vurderingen av gevinsten 
ved en senere seksjonering av leilighetene synes av flere grunner å være svært overvurdert. 
Salgsprisene er fastsatt på grunnlag av såkalt teknisk verdi (kostnader for nye bygninger med 
fratrekk for alder og bruk), og ikke antatt markedsleie. Det er urimelig å anta at prisene for 
brukte leiligheter ville være så høye som prisene beregnet på grunnlag av teknisk verdi. Videre 
er tekniske verdier oppblåste på den måten at de antas å øke raskere enn rimelige antakelser 
om inflasjon tilsier. Det er ikke beregnet noen reduksjon med hensyn til «som den framstår»-
klausulen i kontrakten. Visse løpende husleier er dessuten overvurdert sett i lys av foreliggende 
leiekontrakter. Oppussingskostnadene synes å være betydelig undervurdert, og det virker også 
urealistisk å forvente at alle leilighetene kan selges i løpet av ett år. På bakgrunn av dette 
er Overvåkningsorganet i tvil om hvorvidt verdivurderingen fra FIGA/Nortakst gjenspeiler 
markedsverdien.
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BER

Det er Overvåkningsorganets oppfatning at BER, i likhet med noen av de andre som leverte 
verdivurderinger, ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at det vil ta tid å justere husleiene opp til 
markedsleie, og foretaket har overvurdert den faktiske husleien for 2001. Dette forholdet kan 
imidlertid delvis oppveies av et relativt høyt estimat for eiers driftskostnader. BER har ikke 
foretatt noen besiktigelse av eiendommene. Denne rapporten sår derfor også tvil om hvorvidt 
den anslåtte markedsverdien er tilstrekkelig pålitelig.

Agdestein

Agdestein foretok ingen besiktigelse av eiendommene, men undersøkte de andre 
verdivurderingene foretatt av Catella (der han deltok i takseringen), OPAK og FIGA/Nortakst. 
I sine merknader til disse rapportene har han påpekt flere svakheter i form av direkte feil, men 
også at visse opplysninger ikke var tilgjengelige på det tidspunkt de andre verdivurderingene 
ble foretatt.

Holm

Holm anslår leilighetenes markedsverdi til ca. NOK 753 millioner. Holm har besiktiget alle 
eiendommene både utvendig og innvendig. Rundt 70 leiligheter i porteføljen ble besiktiget 
sammen med ansatte ved sykehusene, og opplysninger ble innhentet fra driftspersonell. 
Ettersom det var utført minimalt vedlikehold i tidsrommet fra 2001 til besiktigelsen fant sted 
i begynnelsen av januar 2005, anser Holm de innhentede opplysningene som representative 
for situasjonen i 2001. Det er gjort detaljerte kostnadsoverslag i forbindelse med oppgradering 
(vinduer, balkonger, bad osv.). Antakelser om husleieutvikling og økonomisk potensial i 
form av framtidig seksjonering og salg av deler av porteføljen virker rimelige, blant annet 
i forbindelse med kontraktsforhold knyttet til utleie og framtidig utvikling i boligmarkedet. 
Metoden for beregning av nåverdi av framtidige inntekts- og utgiftsstrømmer bygger på 
veletablerte prinsipper og på bruk av en reduksjonsfaktor som ligger nært opptil den som 
har vært anvendt ved de andre verdivurderingene. Overvåkningsorganet ser ingen grunn til 
å betvile den metoden Holm anvendte eller de antakelsene som lå til grunn for den anslåtte 
markedsverdien, idet det tar i betraktning at det alltid er knyttet usikkerhet til slike antakelser.

3.2 Kan det fastslås at den endelige salgsprisen lå under markedsverdi?

I lys av forholdene omtalt ovenfor, kan det ikke konkluderes med at ett enkelt estimat per 
definisjon representerer den markedsverdien som en kjøper ville være villig til å godta. En 
akseptabel markedsverdi kan etter markedstesting snarere ligge innenfor en rimelig margin. 
Overvåkningsorganet anser at det ikke finnes noe åpenbart svar på hvor stor en slik margin bør 
være. Det vil sannsynligvis variere fra sak til sak. Det er viktig å huske at denne transaksjonen 
hadde visse særlige trekk i form av salgsobjektets størrelse, kontraktsforpliktelser, framtidig 
seksjonering og salg av leiligheter.

Som beskrevet ovenfor bygger slike verdivurderinger som i denne saken, på mange usikre 
parametere. Dette illustreres blant annet ved en følsomhetsanalyse som Holm viste til. Denne 
følsomhetsanalysen viser hvordan forskjellige antakelser kan påvirke prisen betydelig.

Følsomhetsanalysen viser at dersom den anslåtte prisen per m2 for leiligheter som skulle 
selges ti års tid etter kjøpet, hadde vært NOK 24 000, i stedet for NOK 26 000 som anslått da 
verdien ble beregnet, ville denne «justeringen» alene ført til at porteføljens verdi ville vært  
720 millioner i stedet for 753 millioner. En endring på 50 basispoeng i nødvendig avkastning 
ville vært i samme størrelsesorden. En ytterligere reduksjon på for eksempel 2 % av 
leieinntektene ville gitt en verdi under den oppnådde salgsprisen. 

I lys av disse usikkerhetsfaktorene er det ikke mulig med tilstrekkelig grad av pålitelighet å 
påpeke et element av støtte i transaksjonen. At den endelige salgsprisen kan være innenfor 
en rimelig margin, framgår videre av budrunden som ble organisert av Oslo kommune og 
gjennomført av Akershus. Seks selskaper ble kontaktet, og ytterligere ni selskaper kontaktet 
Akershus på eget initiativ. Seks bud ble inngitt. Blant budgiverne var profesjonelle investorer 
og eiendomsmeglerfirmaer. De to siste budene var på NOK 690 millioner og NOK 735 
millioner. Selv om budrunden ikke fant sted i samsvar med retningslinjene for statsstøtte  
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(se ovenfor), gir den et visst holdepunkt med hensyn til hva det norske markedet ville være 
villig til å by for et eiendomsobjekt av denne typen. Denne «markedstesten» og resultatet av 
den viser i en viss grad hvilken rimelig margin markedsprisen kan ligge innenfor. 

Overvåkningsorganet anser derfor salgsprisen på NOK 715 millioner for det berørte 
salgsobjektet som innenfor en rimelig margin, sett i forhold til Holms anslåtte verdi på NOK 
753 millioner.

4. Konklusjon

Overvåkningsorganet kan ikke fastslå at salget av 1744 sykehusleiligheter fra Oslo kommune til 
Fredensborg innebærer statsstøtte i henhold til artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen.

Oslo kommune har hevdet at selv om man skulle anse prisen som ble oppnådd for å ligge under 
markedsverdi, vil salget ikke utgjøre støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 ettersom 
markedet der Fredensborg opererer, ikke inneholder elementer av handel over landegrensene. Tatt 
i betraktning Overvåkningsorganets konklusjon om at det ikke kan fastslås at markedsverdien ikke 
ble oppnådd ved dette salget, ser Overvåkningsorganet ingen grunn til å drøfte virkninger på handel 
og konkurranse —

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Vilkårene for det foreslåtte salget av 1744 utleieleiligheter fra Oslo kommune til Fredensborg 
Boligutleie ANS utgjør ikke statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

2. Den formelle undersøkelsen er herved avsluttet. 

3. Dette vedtak er rettet til Norge.

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2005.

 Hannes Hafstein Einar M. Bull

         President Medlem av kollegiet
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 303/05/COL

av 30. november 2005

om femtiførste endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN(1) HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(2), særlig artikkel 61 til 
63 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en 
domstol(3), særlig artikkel 24, artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 3 del I artikkel 1, og ut fra følgende 
betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal Overvåkningsorganet håndheve EØS-
avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal Overvåkningsorganet 
utferdige meldinger eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen 
eller overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller Overvåkningsorganet anser det 
nødvendig.

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(4), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(5).

Kommisjonen for de europeiske fellesskap(6) vedtok 9. november 2005 å forlenge Fellesskapets 
rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling(7) til 31. desember 2006.

Denne forlengelse er også relevant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Bestemmelser som tilsvarer Fellesskapets regelverk om statsstøtte til forskning og utvikling inngår i 
kapittel 14 i retningslinjene for statsstøtte.

Kapittel 14 i retningslinjene for statsstøtte utløper 31. desember 2005.

Det må sikres ensartet anvendelse av EØS-reglene om statsstøtte i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av vedlegg XV til EØS-avtalen, skal 
Overvåkningsorganet, etter samråd med EF-kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem EF-
kommisjonen vedtar.

Det er holdt samråd med EF-kommisjonen.

Overvåkningsorganet holdt samråd med EFTA-statene gjennom brev om dette datert 9. november 2005 til 
Island, Liechtenstein og Norge –

2006/EØS/57/02

(1) Heretter kalt Overvåkningsorganet.
(2) Heretter kalt EØS-avtalen.
(3) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(4) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.
(5) Opprinnelig kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av 3.9.1994, sist endret ved vedtak av 

30.11.2005.
(6) Heretter kalt EF-kommisjonen.
(7) Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling, kunngjort i EFT C 45 av 17.2.1996, s.  5.
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Gyldigheten av kapittel 14 i retningslinjene for statsstøtte, støtte til forskning og utvikling, forlenges 
til 31. desember 2006. I retningslinjene for statsstøtte skal avsnitt 14.9 nr. 2 lyde:

”Disse retningslinjer får anvendelse til og med 31. desember 2006.”

Første fotnote i kapittel 14 i retningslinjene for statsstøtte skal lyde som følger:

”Dette kapittel er endret gjennom kollegiets vedtak 26. juli 2002 og 30. november 2005. Kapittelet 
svarer til Kommisjonens rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og utvikling (EFT C 45 av 
17.2.1996, s. 5), endret gjennom kommisjonsmeldinger av 13. februar 1998 (EFT C 48 av 13.2.1998, 
s. 2), 8. mai 2002 (EFT C 111 av 8.5.2002, s. 3) og 9. november 2005.” 

2. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket.

3. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket.

4. Vedtaket skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2005

For EFTAs overvåkningsorgan

 Einar M. Bull Kurt Jäger

 President Medlem av kollegiet
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 313/05/COL

av 7. desember 2005

om femtiandre endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN(1) HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(2), særlig artikkel 61 til 
63 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en 
domstol(3), særlig artikkel 24, artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 3 del I artikkel 1, og ut fra følgende 
betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal Overvåkningsorganet håndheve EØS-
avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal Overvåkningsorganet 
utferdige meldinger eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen 
eller overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller Overvåkningsorganet anser det 
nødvendig.

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(4), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(5).

Bestemmelser som tilsvarer Fellesskapets regelverk om statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring(6) 
inngår i kapittel 17A i retningslinjene for statsstøtte(7).

Kapittel 17A i retningslinjene for statsstøtte utløper 31. desember 2005.

Kommisjonen for de europeiske fellesskap er i ferd med å innføre endringer i Fellesskapets regelverk om 
statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring, innen utløpet av 2005.

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av vedlegg XV til EØS-avtalen, skal 
Overvåkningsorganet, etter samråd med EF-kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem EF-
kommisjonen vedtar.

Tidspress gjør at Overvåkningsorganet ikke vil ha mulighet til å innføre tilsvarende endringer i kapittel 
17A i retningslinjene for statsstøtte innen utløpet av 2005, som de Fellesskapet er i ferd med å innføre.

For å unngå et ”juridisk vakuum” ved at kapittel 17A i retningslinjene for statsstøtte skulle utløpe, finner 
Overvåkningsorganet det under disse omstendigheter ønskelig å forlenge gyldigheten av kapittel 17A 
til 30. juni 2006 eller til den dato Overvåkningsorganet måtte vedta endrete eller nye retningslinjer for 
kortsiktig eksportkredittforsikring, alt etter hva som inntreffer først.

Det er holdt samråd med EF-kommisjonen.

Overvåkningsorganet holdt samråd med EFTA-statene gjennom brev om dette datert 11. november 2005 
til Island, Liechtenstein og Norge –

2006/EØS/57/03

(1)  Heretter kalt Overvåkningsorganet.
(2) Heretter kalt EØS-avtalen.
(3)  Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(4)  Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.
(5)  Opprinnelig kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av 3.9.1994. En oppdatert versjon av retningslinjene 

for statsstøtte er tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted: www.eftasurv.int
(6)  Melding fra Kommisjonen til medlemsstatene i henhold til traktatens artikkel 93 nr. 1 om anvendelse av traktatens artikkel 92 og 

93 på kortsiktig eksportkredittforsikring (EFT C 281 av 17.9.1997, s. 12), endret av Kommisjonen i 2001 (EFT C 217 av 2.8.2001, 
s. 2) og i 2004 (EUT C 307 av 11.12.2004, s. 12).

(7)  Kapittel 17A ble gjeninnført gjennom Overvåkningsorganets vedtak nr. 144/05/COL (EUT L 294 av 10.11.2005, s. 9, og EØS-
tillegget til EUT nr. 56 av 10.11.2005, s. 2).
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. I retningslinjene for statsstøtte avsnitt 17A.4 om kortsiktig eksportkredittforsikring erstattes første 
setning i nr. 14 med en ny setning som lyder:

”Disse regler får anvendelse fra 1. juni 1998 til 30. juni 2006 eller til den dato Overvåkningsorganet 
måtte vedta endrete eller nye retningslinjer for kortsiktig eksportkredittforsikring, alt etter hva som 
inntreffer først.”

2. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket.

3. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket.

4. Vedtaket skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2005

For EFTAs overvåkningsorgan

 Einar M. Bull Kurt Jäger

 President Medlem av kollegiet
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 69/06/COL

av 22. mars 2006

om femtifemte endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN(1) HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(2), særlig artikkel 61 til 
63 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en 
domstol(3), særlig artikkel 24, artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 3 del I artikkel 1, og ut fra følgende 
betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal Overvåkningsorganet håndheve EØS-
avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal Overvåkningsorganet 
utferdige meldinger eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen 
eller overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller Overvåkningsorganet anser det 
nødvendig.

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(4), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(5).

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av vedlegg XV til EØS-avtalen, 
skal Overvåkningsorganet, etter samråd med EF-kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem  
EF-kommisjonen vedtar.

Det tidligere kapittel 34 i retningslinjene for statsstøtte, ”Referanserenter, kalkulasjonsrenter og rentesatser 
som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig støtte”(6) ble i sin helhet opphevet gjennom kollegiets 
vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(7).

Det rettslige grunnlag for beregning av renter ved tilbakebetaling er nå fastsatt i kollegiets vedtak  
nr. 195/04/COL.

Retningslinjene for statsstøtte omhandler også referanserenter i situasjoner som ikke gjelder tilbakebetaling 
av ulovlig støtte.

For å skape klarhet om hvilke regler som gjelder, finner Overvåkningsorganet det nødvendig å beskrive i 
ett enkeltstående dokument de forskjellige beregningsmåtene og det rettslige grunnlaget for rentesatsene 
som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig støtte og for referanserenter og diskonteringsrenter som 
skal anvendes i situasjoner som ikke gjelder tilbakebetaling av ulovlig støtte.

Det er holdt samråd med EF-kommisjonen.

Overvåkningsorganet holdt samråd med EFTA-statene gjennom brev om dette datert 15. februar 2006 til 
Island, Liechtenstein og Norge –

2006/EØS/57/04

(1) Heretter kalt Overvåkningsorganet.
(2) Heretter kalt EØS-avtalen.
(3) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(4) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.
(5) Opprinnelig kunngjort i EFT L 231 av 3.9.94, s. 1, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av samme dato. En oppdatert versjon av 

retningslinjene for statsstøtte er tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted: www.eftasurv.int.
(6)  Dette kapittel tilsvarte delvis Kommisjonens kunngjøring om metoden for fastsettelse av referanserenten og kalkulasjonsrenten (EFT 

C 273 av 9.9.1997, s. 3) og kommisjonsmeldingen om rentesatsene som skal benyttes ved tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte 
(EUT C 110 av 8.5.2003, s. 21).

(7)  Kollegiets vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 om gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 
i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ennå ikke kunngjort). Endret ved vedtak  
nr. 319/05/COL av 14. desember 2005 (ennå ikke kunngjort). Vedtak nr. 195/04/COL tilsvarer kommisjonsforordning (EF) 
nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
anvendelsen av EF-traktatens [tidligere] artikkel 93 [nåværende artikkel 88] (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1).
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1.1. Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte endres ved at det tilføyes et nytt kapittel 34 om 
framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og diskonteringsrenter i situasjoner som ikke gjelder 
tilbakebetaling av ulovlig støtte. Det nye kapittel 34 er vedlagt og utgjør en integrert del av dette 
vedtak.

1.2. Det nye kapittel 34 får anvendelse fra det tidspunkt det vedtas av Overvåkningsorganet.

Artikkel 2

EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket og det nye kapittel 
34 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.

Artikkel 3

Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket.

Artikkel 4

Vedtaket skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 22. mars 2006

For EFTAs overvåkningsorgan

 Bjørn T. Grydeland Kurt Jaeger

 President Medlem av kollegiet
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34 KAPITTEL OM FASTSETTELSE AV REFERANSE- OG DISKONTERINGSRENTER(1)

34.1 Innledning 

1) I dette kapittel beskriver EFTAs overvåkningsorgan de forskjellige beregningsmåtene og det 
rettslige grunnlaget for rentesatsene som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig støtte 
i tillegg til referanserenter og diskonteringsrenter som skal anvendes i situasjoner som ikke 
omfatter tilbakebetaling av ulovlig støtte, eksempelvis ved beregning av tilskuddsekvivalenten 
ved investeringsstøtte(2). 

34.2 Rentesatser som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig støtte

2) I en situasjon der ulovlig støtte skal tilbakebetales til en EFTA-stat, framgår det rettslige 
grunnlaget og beregningsmåten for rentesatsen som skal anvendes av artikkel 9 i EFTAs 
overvåkningsorgans vedtak nr. 195/04/COL(3). 

3) Som det framgår av vedtak nr. 195/04/COL artikkel 13(4), får imidlertid det tidligere kapittel 
34 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte om de rentesatser som skal anvendes 
ved tilbakebetaling av ulovlig støtte, fortsatt anvendelse med hensyn til EFTA-statenes 
etterkommelse av vedtak om tilbakebetaling meddelt før 15. juli 2004 (datoen for ikrafttredelse 
av vedtak nr. 195/04/COL).

4) I henhold til vedtak nr. 195/04/COL artikkel 10(5) skal Overvåkningsorganet offentliggjøre 
gjeldende og relevante tidligere rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte i EØS-avdelingen 
av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, samt til orientering på Internett: www.
eftasurv.int.

34.3 Referanse- og diskonteringsrenter som skal anvendes i situasjoner som ikke gjelder 
tilbakebetaling

5) I forbindelse med kontroll av statsstøtte i henhold til EØS-avtalen benytter EFTAs overvåknings-
organ ulike parametrer, herunder referanserenten og diskonteringsrenten.

6) De aktuelle rentesatsene anvendes for å måle tilskuddsekvivalenten av støtte som utbetales i 
flere omganger, og for å beregne støtteelementet som følge av ordninger for rentesubsidiering 
av lån. De anvendes også ved gjennomføring av regelen om bagatellmessig støtte(6). 

7) Referanse- og diskonteringsrenten skal gjenspeile gjeldende gjennomsnittlige rentesatser i de 
forskjellige EFTA-statene som er parter til EØS-avtalen, for mellomlange og langsiktige lån 
(fem til ti år) med alminnelig sikkerhet

(1)  Dette kapittel omfatter Kommisjonens kunngjøring om metoden for fastsettelse av referanserenten og kalkulasjonsrenten (EFT 
C 273 av 9.9.1997, s. 3) som tilpasset ved Kommisjonens påfølgende kunngjøring om tekniske tilpasninger av framgangsmåten 
for fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EFT C 241 av 26.8.1999, s. 9) og kommisjonsmelding om teknisk tilpasning av 
referanse- og kalkulasjonsrentene for Hellas (EFT C 66 av 1.3.2001, s. 7), der de to sistnevnte ikke er relevante for EØS.

(2)  Det tidligere kapittel 34 om referanserenter, kalkulasjonsrenter og rentesatser som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig 
støtte ble opphevet gjennom EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 om gjennomføringsbestemmelsene 
omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol 
(ennå ikke kunngjort), endret ved vedtak nr. 319/05/COL av 14. desember 2005 (ennå ikke kunngjort). Vedtak nr. 195/04/COL 
tilsvarer i stor grad kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF)  
nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens [tidligere] artikkel 93 [nåværende artikkel 88] 
(EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1). Det tidligere kapittel 34 omfattet i del 1 (delvis) Kommisjonens kunngjøring om metoden for 
fastsettelse av referanserenten og kalkulasjonsrenten (se fotnote 1) og kommisjonsmeldingen om rentesatsene som skal benyttes ved 
tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte (EUT C 110 av 8.5.2003, s. 21). Vedtak nr. 195/04/COL omfatter blant annet bestemmelser 
om rentesatser for tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte. Vedtaket vedrører imidlertid ikke framgangsmåter for fastsettelse av 
referanse- og kalkulasjonsrenter i situasjoner som ikke gjelder tilbakebetaling av ulovlig støtte. I Fellesskapet fastsettes referanse- 
og kalkulasjonsrenten i situasjoner som ikke gjelder tilbakebetaling av ulovlig støtte fortsatt av Kommisjonens kunngjøring om 
metoden for fastsettelse av referanserenten og kalkulasjonsrenten (se fotnote 1). Kommisjonsmeldingen av 30. april 2004 om 
foreldelse av visse statsstøttedokumenter (EUT C 115 av 30.5.2004, s. 1) nevner ikke Kommisjonens kunngjøring om metoden for 
fastsettelse av referanserenten og kalkulasjonsrenten.

(3)  Se fotnote 2.
(4)  Sett i sammenheng med fotnote 9 i EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 195/04/COL (se fotnote 2).
(5)  Se fotnote 2.
(6)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 12. januar 2001 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig 

støtte (EFT L 10 av 13.1.2001, s. 30), innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1e ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 (EFT 
L 266 av 3.10.2002, s. 56, og EØS-tillegget til EFT nr. 49 av 3.10.2002, s. 42).
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8) Fra 15. juli 2004 fastsettes referanse- og diskonteringsrenten på følgende måte(7):

– den veiledende sats defineres som interbank swap-satsen over fem år i den relevante 
valuta, med et tillegg på 0,75 poeng (75 basispoeng),

– referanse- og diskonteringsrenten anses å være lik gjennomsnittet av de veiledende satser 
notert for siste september, oktober og november måned,

– referanse- og diskonteringsrenten justeres på nytt i løpet av året dersom den avviker med 
mer enn 15 % fra gjennomsnittet av de veiledende satser notert for de tre siste måneder. 

9) Det skal også bemerkes at:

– referanse- og diskonteringsrenten som fastsettes på denne måten er grunnsatser som kan 
forhøyes i tilfelle av særlig risiko (f.eks. i forbindelse med foretak i vanskeligheter eller 
i mangel av sikkerhet tilsvarende den som normalt kreves av bankene). I slike tilfeller 
kan tillegget være 400 basispoeng eller mer, hvis ingen privat bank ville godtatt å gi det 
aktuelle lånet,

– EFTAs overvåkningsorgan forbeholder seg retten til å anvende en mer kortsiktig grunnsats 
(f.eks. ettårig Libor-rente) eller en mer langsiktig grunnsats (f.eks. tiårig obligasjonsrente) 
enn interbank swap-satsen over fem år, når dette er nødvendig for undersøkelsen av 
saker,

– i tilfeller hvor interbank swap-satsen over fem år ikke er tilgjengelig, defineres grunnsatsen 
som avkastningsprosenten for femårige (eller tiårige) statsobligasjoner i den relevante 
valuta, med et tillegg på 25 basispoeng,

– dersom det ikke finnes pålitelige eller tilsvarende data eller i svært spesielle tilfeller 
kan Overvåkningsorganet, i nært samarbeid med de(n) berørte EFTA-staten(e), fastsette 
en referanse/diskonteringsrente for en eller flere EFTA-stater på grunnlag av en annen 
metode, og basert på de opplysninger Overvåkningsorganet måtte ha tilgang til.

10) EFTAs overvåkningsorgan kunngjør referanse- og diskonteringsrenten på Internett, på 
adressen www.eftasurv.int.

34.4 Ikrafttredelse

11) Kapittel 34 trer i kraft den dag det vedtas av EFTAs overvåkningsorgan.

(7)  Ettersom dette kapittel først får anvendelse fra 15. juli 2004, skal det tidligere kapittel 34.1 fortsatt gjelde med henblikk på beregning 
av referanse/kalkulasjonsrenter før dette tidspunkt.
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56. endring av retningslinjene for statsstøtte

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om å foreslå formålstjenlige tiltak

Vedtaksdato: 6. april 2006

EFTA-stat: Island, Norge, Liechtenstein

Saksnr.: 55834

Tittel: EFTAs overvåkningsorgans vedtak om femtisjette endring av saksbehandlingsregler og materielle 
regler på statsstøtteområdet ved innføring av et nytt kapittel 25.B: Nasjonal regionalstøtte – 2007–2013. 
Forslag om formålstjenlige tiltak.

Juridisk grunnlag: Kollegiets vedtak nr. 85/06/COL

Vedtak: Følgende formålstjenlige tiltak foreslås av Overvåkningsorganet og godtas av EFTA-statene: 

i) å begrense varigheten av alle eksisterende regionale støttetiltak til støtte som gis senest 31. desember 
2006,

ii) når ordninger for støtte til miljøvern tillater at det gis regional investeringsstøtte til miljøinvesteringer 
i henhold til retningslinjenes kapittel 15 fotnote 31, endres de aktuelle ordningene for å sikre at støtte 
bare kan gis etter 31. desember 2006 dersom den er i samsvar med det regionale støttekartet som er 
gjeldende på den dato støtten gis,

iii) andre støtteordninger endres som nødvendig for å sikre at eventuell regional tilleggsstøtte, slik som de 
ordninger som er tillatt for opplæringsstøtte, støtte til forskning og utvikling og støtte til miljøvern, bare 
kan gis etter 31. desember 2006 til områder som kan motta støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 
61 nr. 3 bokstav c) i henhold til det regionale støttekartet som er vedtatt av Overvåkningsorganet og 
som er gjeldende på den dato støtten gis. 

2006/EØS/57/05
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 95/06/COL

av 19. april 2006

om femtiåttende endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til 
62 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en 
domstol(2), særlig artikkel 24, artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 3 del I artikkel 1, og ut fra følgende 
betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve 
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan 
utferdige meldinger eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen 
eller overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller EFTAs overvåkningsorgan anser 
det nødvendig.

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(4).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap har vedtatt endringer i sin melding om kortsiktig 
eksportkredittstøtte(5).

Disse endringene av meldingen er også relevante for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det må sikres ensartet anvendelse av statsstøttereglene for EØS i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av vedlegg XV til EØS-avtalen, skal 
EFTAs overvåkningsorgan, etter samråd med EF-kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem  
EF-kommisjonen vedtar.

Det er holdt samråd med EF-kommisjonen.

EFTAs overvåkningsorgan holdt samråd med EFTA-statene gjennom brev om dette datert 7. februar  
2006 –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I kapittel 17A i retningslinjene for statsstøtte, ”Kortsiktig eksportkredittforsikring”, gjøres følgende 
endringer:

2006/EØS/57/06

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.
(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.
(4) Opprinnelig kunngjort i EFT L 4 av 3.9.1994 og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av samme dato, sist endret ved vedtak nr. 94/06/COL 

av 19. april 2006 (ennå ikke kunngjort).
(5) EUT L 5 av 22.12.2005, s. 22.
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1a) Fotnote 1 skal lyde:

 ”Dette kapittel svarer til melding fra Kommisjonen til medlemsstatene i henhold til EF-traktatens 
artikkel 93 nr. 1 om anvendelse av traktatens artikkel 92 og 93 på kortsiktig eksportkredittforsikring 
(EFT nr. C 281 av 17.9.1997, s. 4), endret av Kommisjonen i 2001 (EFT C 217 av 2.8.2001, s. 2), 
sist endret i 2005 (EUT C 325 av 22.12.2005, s. 22).”

1b) I avsnitt 17A.2 skal nytt nr. 8 lyde:

 ”Uavhengig av definisjonen av ”markedsmessig” risiko i første setning i forrige nummer skal, 
dersom og i det omfang intet privat forsikringsmarked finnes i en EFTA-stat, kommersiell og politisk 
risiko for offentlige og ikke-offentlige skyldnere etablert i land oppført i vedlegget regnes som 
midlertidig ikke-markedsmessig dersom slik risiko vedrører små og mellomstore bedrifter i henhold 
til den relevante EØS-definisjon(8) og med en total årlig eksportomsetning som ikke overstiger EUR 
2 millioner(9). Under slike omstendigheter skal en eksportkredittforsikrer som er offentlig eller får 
offentlig støtte, i så stor grad som mulig tilpasse sine premiesatser for slik ”ikke-markedsmessig” 
risiko til de satser som benyttes ellers av eksportkredittforsikrere for den aktuelle typen risiko, 
nærmere bestemt ved å ta hensyn til det lave antallet utenlandske kjøpere, de forsikrede bedriftenes 
karakter, og de tilknyttede kostnader. EFTA-stater som har til hensikt å melde anvendelse av denne 
bestemmelsen til Overvåkningsorganet, skal være underlagt samme prosedyre og samme vilkår som 
beskrevet i avsnitt 17A.4 nr. 8–13 nedenfor med henblikk på unntaksklausulen. Overvåkningsorganet 
forbeholder seg retten til å oppheve denne klausulen eller revidere vilkårene for anvendelsen i 
samråd med EFTA-statene dersom Overvåkningsorganet finner at det private forsikringsmarkedets 
kapasitet innenfor dette segmentet endrer seg i løpet av kapittelets gyldighetsperiode.”

(8) Se kapittel 10 i retningslinjene for statsstøtte (ennå ikke publisert) angående definisjonen av 
små og mellomstore bedrifter. Kapittel 10 i retningslinjene for statsstøtte tilsvarer kommisjons-
rekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003, EUT L 124 av 20.05.2003, s. 36.

(9) Beregning av den aktuelle årlige eksportomsetningen skjer i henhold til avsnitt 10.2.4 i retnings-
linjene for statsstøttes kapittel 10. Bestemmelsene i retningslinjene for statsstøtte kapittel 10  
nr. 32 får tilsvarende anvendelse når det gjelder den aktuelle bedriftens årlige 
eksportomsetning.

1c) Tidligere avsnitt 17A.2 nr. 8 og 9 blir avsnitt 17A.2 nr. 9 og 10.

1d) Tidligere avsnitt 17A.2 nr. 10 erstattes med nytt avsnitt 17A.2 nr. 11 med følgende tekst:

 ”Det private gjenforsikringsmarked varierer i kapasitet. Dette innebærer at definisjonen av 
markedsmessig risiko ikke er endelig fastlagt og kan endres over tid. Definisjonen kan derfor 
bli vurdert på nytt, blant annet når dette kapittelets gyldighetstid utløper. I den forbindelse vil 
Overvåkningsorganet rådføre seg med representanter for EFTA-statene med relevant erfaring 
innenfor dette feltet og med andre interesserte parter. Ved endring av definisjonen må det i den 
utstrekning det er nødvendig tas hensyn til virkeområdet for EØS-reglene om eksportkredittforsikring 
for å unngå konflikt eller usikkerhet om rettsstatus.”

1e) Avsnitt 17A.4 nr. 14 skal lyde:

 ”Disse retningslinjer får anvendelse inntil 31. desember 2010.”

Artikkel 2

EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket.

Artikkel 3

Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket.
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Artikkel 4

Vedtaket skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Disse endringer får anvendelse fra datoen de vedtas.

Utferdiget i Brussel, 19. april 2006.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Bjørn T. Grydeland Kurt Jaeger

 President Medlem av kollegiet
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Nærmere bestemmelser om elektronisk overføring av meldinger om statsstøtte

Artikkel 3 nr. 6 i EFTAs overvåkningsorgans vedtak av 14. juli 2004 om gjennomføringsbestemmelsene 
omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
overvåkningsorgan og en domstol (heretter kalt ”vedtak 195/04/COL”)(1)

1. Denne beslutningen beskriver nærmere bestemmelser om elektronisk overføring av meldinger, 
som kreves fra 1. januar 2006. Den bygger på artikkel 3 nr. 6 i vedtak 195/04/COL. Artikkel 3  
nr. 6 fastsetter at EFTAs overvåkningsorgan skal offentliggjøre nærmere bestemmelser om elektronisk 
overføring av meldinger. Det er holdt samråd med den rådgivende komité for statsstøtte. 

2. Meldingsskjemaene og arkene for tilleggsopplysninger som inngår som vedlegg til vedtak  
195/04/COL er tilgjengelige som Word-dokumenter på følgende nettadresse:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/saenotification/

3. For elektronisk overføring av meldinger om statsstøtte og tilhørende korrespondanse, har 
Overvåkningsorganet opprettet en nettportal med følgende adresse:

 https://eea.eftasurv.int/portal/

4. EFTA-statene er blitt anmodet om å utpeke et enkeltstående kontaktpunkt med henblikk på 
elektronisk overføring av meldinger om statsstøtte og tilhørende korrespondanse.

5. Portalen har to brukernivåer. Bruker-ID og passord gir bare lesetilgang. For at det oppnevnte kontakt-
punktet skal kunne overføre et dokument, har EFTAs overvåkningsorgan utstedt en kodekalkulator 
og påloggingsinstrukser som sikrer både at senderen blir godkjent og at dokumentene blir overført 
på en trygg måte.

6. EFTA-staten vil straks kunne bekrefte at dokumenter sendt til EFTAs overvåkningsorgan er mottatt. 
Et dokument som EFTAs overvåkningsorgan sender til en EFTA-stat kan ses og behandles internt i 
EFTA-staten ved hjelp av nettportalen. 

7. All senere korrespondanse mellom EFTA-staten og EFTAs overvåkningsorgan vil skje via nettportalen. 
Tilbaketrekking av meldinger skal skje via nettportalen. Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan 
i forbindelse med meldinger vil også bli formidlet til den aktuelle EFTA-staten gjennom 
nettportalen.  

(1) Endret ved vedtak 319/05/COL (ennå ikke kunngjort). Vedtak nr. 195/04/COL artikkel 3 nr. 6 tilsvarer artikkel 3 nr. 6 i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 659/99 om fastsettelse av 
nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93.

2006/EØS/57/07
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 57/32 23.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4168 – Österreichische Post/trans-o-flex)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 14. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det østerrikske foretaket Österreichische 
Post AG ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 
b) over hele det tyske foretaket trans-o-flex GmbH. 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Österreichische Post AG: generelle posttjenester, levering av dokumenter og pakkepost, 
frakttjenester, hovedsakelig i Østerrike,

– trans-o-flex GmbH: levering av dokumenter og pakkepost, frakttjenester, kontraktbaserte 
logistikktjenester, hovedsakelig i Tyskland.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 interesserte 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 287 av 24.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4168 – Österreichische Post/trans-o-flex, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2006/EØS/57/08



23.11.2006 Nr. 57/33EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4356 – Deutsche Bank/Berliner Bank)

1. Kommisjonen mottok 10. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Deutsche Bank AG 
ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele det tyske foretaket Berliner Bank.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Deutsche Bank: banktjenester verden over,

– Berliner Bank: detaljsalg av banktjenester, både til privat- og forretningskunder, særlig i Berlin-
området.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte 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 280 av 18.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4356 – Deutsche Bank/Berliner Bank, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2006/EØS/57/09



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 57/34 23.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4397 – CVC/Ferd/SIG)

1. Kommisjonen mottok 10. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene CVC Capital Partners Groupe 
Sàrl (”CVC”, Luxembourg) og Ferd AS (”Ferd”, Norge) i fellesskap overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det sveitsiske foretaket SIG Holding Ltd (”SIG”) 
gjennom et offentlig kjøpstilbud offentliggjort 6. november 2006, og over kartongemballasje-
aktivitetene og deler av plastemballasje-aktivitetene til Elopak AS (”Elopak-målforetaket”, Norge) 
ved kjøp av aksjer. Før den planlagte sammenslutningen kontrolleres Elopak AS i sin helhet av Ferd. 
Etter transaksjonen vil Ferd fortsatt ha enekontroll over de deler av plastemballasje-aktivitetene til 
Elopak AS som ikke overføres til Elopak-målforetaket.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– CVC: forvaltning av investeringsfond,

– Ferd: selskap med aksjeinteresser i forskjellige foretak, herunder Elopak AS,

– SIG: leverandør av løsninger innen kartong- og plastemballasje,

– Elopak-målforetaket: leverandør av løsninger innen kartong- og plastemballasje.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte 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 280 av 18.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4397 – CVC/Ferd/SIG, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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23.11.2006 Nr. 57/35EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4418 – Nycomed Group/Altana Pharma)

1. Kommisjonen mottok 8. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det danske foretaket Nycomed 
Group (”Nycomed”), som kontrolleres i fellesskap av Nordic Capital Fund V (”Nordic Capital”, 
Jersey) og Credit Suisse Group (”CSG”, Sveits), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert 
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket Altana Pharma AG 
(”Altana”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Nycomed: framstilling og salg av sykehusprodukter og legemidler,

– Altana: forskning, utvikling, framstilling og salg av legemidler,

– Nordic Capital: aksjefond,

– CSG: globalt finanskonsern.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte 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 283 av 21.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4418 – Nycomed Group/Altana Pharma, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 57/36 23.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4423 – Merck/Serono)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 13. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Merck KGaA 
(”Merck”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over det sveitsiske foretaket Serono S.A. (”Serono”). 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Merck: globalt forskningsbasert legemiddel- og kjemiforetak,

– Serono: globalt forskningsbasert legemiddelforetak.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 interesserte 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 283 av 21.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4423 – Merck/Serono, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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23.11.2006 Nr. 57/37EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4430 – Doosan/Mitsui Babcock)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 7. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 
(EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Doosan Corporation 
(”Doosan”, Sør-Korea) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over det britiske foretaket Mitsui Babcock (”Mitsui Babcock”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Doosan: dyrefôr, næringsmidler og alkohol, utgivelse av magasiner, framstilling av 
dieselmotorer, industrimaskiner og -utstyr, bygging av infrastruktur,

– Mitsui Babcock: ettermarkedstjenester til kraftindustrien og andre industrielle sektorer, 
levering av utstyr og teknologi til kraftsektoren.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 interesserte 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 280 av 18.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4430 – Doosan/Mitsui Babcock, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 57/38 23.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4464 – Goldman Sachs/Cerberus/Harpen)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 10. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de amerikanske foretakene Goldman 
Sachs Group Inc. (”Goldman Sachs”) og Cerberus Group (”Cerberus”) i fellesskap overtar kontroll 
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over de tyske foretakene Harpen 
Immobilien GmbH & Co. KG og Harpen Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (i fellesskap 
omtalt som ”Harpen”) ved kjøp av aksjer i et nystiftet foretak som utgjør et fellesforetak.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Goldman Sachs: investeringsbank,

– Cerberus: aksjefond,

– Harpen: eiendomsutleie og -utvikling.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 interesserte 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 287 av 24.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4464 – Goldman Sachs/Cerberus/
Harpen, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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23.11.2006 Nr. 57/39EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4468 – Candover Partners/Hilding Anders)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 10. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Candover Partners 
Limited (”Candover”) gjennom et særskilt oppkjøpsselskap overtar kontroll som definert i råds-
forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det svenske foretaket Hilding Anders Holding AB 
(”Hilding Anders”) ved kjøp av aksjer.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Candover: tilførsel av aksjekapital for oppkjøp i Europa,

– Hilding Anders: utvikling, framstilling og markedsføring av senger, madrasser og tilknyttede 
produkter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 interesserte 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 285 av 22.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4468 – Candover Partners/Hilding 
Anders, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/57/15



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 57/40 23.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4485 – MEIF II/Techem)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 15. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket MEIF II Energie 
Beteiligungen GmbH & Co. KG (”MEIF II KG”), som i siste instans eies, kontrolleres og forvaltes av 
Macquarie Bank Limited (”Macquarie”, Australia), overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det børsnoterte tyske foretaket Techem AG (”Techem”) gjennom 
et offentlig kjøpstilbud i henhold til den tyske oppkjøpsloven. Tilbudet ble kunngjort 11. november 
2006 og vedrører alle aksjene i Techem.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– MEIF II KG: tysk kommandittselskap som kjøper, eier, administrerer og selger andeler i andre 
selskaper eller deres eiendeler, samt alle tilknyttede handlinger og juridiske transaksjoner,

– Macquarie: spesialisert internasjonal finans- og investeringsbank,

– Techem: energihandel og måling av energiforbruk.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 interesserte 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 286 av 23.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4485 – MEIF II/Techem, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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23.11.2006 Nr. 57/41EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kulturprogrammet (2007–2013)

Støtte til kulturtiltak

Tiltaksområde 1.1 Flerårige samarbeidsprosjekter

Tiltaksområde 1.2.1 Samarbeidsprosjekter(1)

Foreløpig innbydelse til å sende inn forslag

EACEA 9/2006

Forbehold

Kommisjonens forslag angående kulturprogrammet for perioden 2007–2013 er ennå ikke formelt vedtatt 
av lovgivende myndigheter i EU. Dette forventes imidlertid å skje snart, og for å gjøre det mulig å sette 
i gang programmet raskt etter at det juridiske grunnlaget er godkjent, og gjøre mulige støttemottakere i 
stand til å forberede sine søknader, har Kommisjonen besluttet å publisere denne innbydelsen.

Denne innbydelsen til å sende inn forslag er ikke juridisk bindende for Kommisjonen. Innbydelsen kan bli 
trukket tilbake, og det kan bli sendt ut innbydelser med andre spesifikasjoner eller svarfrister dersom EUs 
lovgivende myndigheter foretar betydelige endringer i det juridiske grunnlaget.

Gjennomføringen av innbydelsen for 2007 er underlagt følgende vilkår, som ligger utenfor Kommisjonens 
kontroll:

– at Europaparlamentet og Den europeiske unions råd vedtar slutteksten i det juridiske grunnlaget som 
oppretter programmet, uten betydelige endringer,

– at det årlige arbeidsprogrammet for kulturprogrammet (2007–2013) og de generelle retningslinjene for 
gjennomføring, utvelgelse og prosedyrer blir vedtatt, etter henvisning til programkomiteen, og

– at Den europeiske unions budsjett for 2007 blir vedtatt av den kompetente myndighet.

Denne innbydelsen er basert på Europaparlaments- og rådsvedtak om opprettelse av et flerårig program 
for fellesskapstiltak på området kultur i perioden 2007–2013 (heretter kalt ”programmet”).

Innbydelsen er rettet mot støtte fra Fellesskapet, etter en utvelgelsesprosess, til to typer tiltaksområder 
innenfor alle kunstneriske og kulturelle felt:

– Tiltaksområde 1.1 Flerårige samarbeidsprosjekter

– Tiltaksområde 1.2.1 Samarbeidsprosjekter 

Formålet er å styrke det europeiske kultursamarbeidet gjennom støtte til omkring 136 søknader (ca. 16 
flerårige samarbeidsprosjekter og omkring 120 samarbeidsprosjekter). 

Særlig vil man være oppmerksom på tiltak som fremmer tverrkulturell dialog, med henblikk på å 
gjennomføre noen av eller alle aktivitetene i 2008, det europeiske året for tverrkulturell dialog.(2)

Tildelingene vil bli gitt under post 15.04.44 på Den europeiske unions alminnelige budsjett. Det totale 
budsjettet i forbindelse med innkallingen er på ca. EUR 15 500 000 for tiltaksområde 1.1 (flerårige 
samarbeidsprosjekter) og EUR 12 000 000 for tiltaksområde 1.2.1 (samarbeidsprosjekter).

Støtte fra fellesskapet til flerårige samarbeidsprosjekter (tiltaksområde 1.1) kan ikke overstige 50 % av det 
samlede budsjettet for tiltaket som får støtte, og beregnes ut fra en glideskala. Støtten kan ikke overstige 
EUR 500 000 årlig.

Støtte fra fellesskapet til samarbeidsprosjekter (tiltaksområde 1.2.1) kan ikke overstige 50 % av det 
samlede budsjettet for tiltaket som får støtte, og beløpet må være mellom EUR 50 000 og EUR 200 000.

2006/EØS/57/17

(1) Tiltak i forbindelse med litterær oversettelse (tiltaksområde 1.2.2) er underlagt en egen innbydelse.
(2) Med forbehold om at EU-institusjonene gjør de nødvendige vedtak.
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Bare søkere som tilfredsstiller følgende kriterier vil gjennomgå en grundig vurdering:

Søkere som faller inn under følgende: en offentlig eller privat instans som er en juridisk person og har 
hovedaktivitet innenfor kultur, som har registrert adresse i ett av landene som deltar i programmet, og som 
har økonomisk og driftsmessig kapasitet til å gjennomføre det foreslåtte tiltaket.

Søkerland

– Medlemslandene i Den europeiske union(3),

– de tre EØS-landene (Island, Liechtenstein, Norge), forutsatt at EØS-komiteen treffer beslutning om 
dette,

– kandidatland (Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Tyrkia) og landene på Vest-
Balkan (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia inkludert Kosovo (resolusjon 1244 fra 
FNs sikkerhetsråd)), forutsatt at det blir inngått intensjonsavtaler som beskriver de detaljerte reglene 
for deltakelsen(4).

Fullstendige søknader må sendes senest 28. februar 2007.

Spesifikasjonene i forbindelse med søknaden, samt alle nødvendige opplysninger og søknadsskjemaer, 
kan fås på:

http://eacea.ec.europa.eu/

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Søknader må være i samsvar med kravene i spesifikasjonen, og må være utfylt på skjemaene utarbeidet 
for dette.

Se også EUT C 270 av 7.11.2006 for den fullstendige innbydelsen til å sende inn forslag.

(3) De 25 medlemsstatene i Den europeiske union (Belgia, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Det forente kongerike, Estland,  
Finland, Frankrike, Hellas,  Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg,  Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, 
Slovakia, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østerrike); Bulgaria og Romania vil slutte seg til Fellesskapet fra 1. januar 2007.

(4) Aktører i kulturlivet bes kontakte forvaltningsorganet for oppdaterte opplysninger om utviklingen i forbindelse med disse 
landene.

http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_270/c_27020061107en00110014.pdf
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Kulturprogrammet (2007–2013)

Støtte til kulturtiltak

Tiltaksområde 1.2.2 Litterær oversettelse

Foreløpig innbydelse til å sende inn forslag

EACEA 10/2006

Forbehold

Kommisjonens forslag angående kulturprogrammet for perioden 2007–2013 er ennå ikke formelt vedtatt 
av lovgivende myndigheter i EU. Dette forventes imidlertid å skje snart, og for å gjøre det mulig å sette 
i gang programmet raskt etter at det juridiske grunnlaget er godkjent, og gjøre mulige støttemottakere i 
stand til å forberede sine søknader, har Kommisjonen besluttet å publisere denne innbydelsen.

Denne innbydelsen til å sende inn forslag er ikke juridisk bindende for Kommisjonen. Innbydelsen kan bli 
trukket tilbake, og det kan bli sendt ut innbydelser med andre spesifikasjoner eller svarfrister dersom EUs 
lovgivende myndigheter foretar betydelige endringer i det juridiske grunnlaget.

Gjennomføringen av innbydelsen for 2007 er underlagt følgende vilkår, som ligger utenfor Kommisjonens 
kontroll: 

– at Europaparlamentet og Den europeiske unions råd vedtar slutteksten i det juridiske grunnlaget som 
oppretter programmet, uten betydelige endringer,

– at det årlige arbeidsprogrammet for kulturprogrammet (2007–2013) og de generelle retningslinjene for 
gjennomføring, utvelgelse og prosedyrer blir vedtatt, etter henvisning til programkomiteen, og

– at Den europeiske unions budsjett for 2007 blir vedtatt av den kompetente myndighet.

Denne innbydelsen er basert på Europaparlaments- og rådsvedtak om opprettelse av et flerårig program 
for fellesskapstiltak på området kultur i perioden 2007–2013 (heretter kalt ”programmet”).

Innbydelsen er rettet mot finansiell støtte til litterære oversettelsesprosjekter(1) foreslått av uavhengige 
utgivere eller forlag fra land som deltar i programmet. Innbydelsen omfatter oversettelse av litterære 
verker fra ett europeisk språk til et annet(2) samt oversettelse av eldre tekster som utgjør del av vår 
litterære arv (herunder døde språk som gammelgresk eller latin).

Tiltak som finansieres under dette tiltaksområdet må påbegynnes før 15. november 2007.

Med forbehold for vedtak i budsjettmyndigheten, ventes det totale budsjettet for 2007 å være ca.  
EUR 1 500 000 for prosjekter under tiltaksområde 1.2.2 (litterær oversettelse).

Det er hensikten å gi økonomisk støtte til omkring 45 litterære oversettelsesprosjekter. Tilskuddet fra 
Fellesskapet kommer ikke til å overstige EUR 60 000, og vil dekke alle oversettelseskostnader under 
forutsetning av at disse ikke utgjør mer enn 50 % av de samlede driftskostnader.

Søkeren må være en offentlig eller privat instans som er en juridisk person og har hovedaktivitet innenfor 
kultur, som har registrert adresse i ett av landene som deltar i programmet, og som har økonomisk og 
driftsmessig kapasitet til å gjennomføre det foreslåtte tiltaket.

2006/EØS/57/18

(1) Hvert litterært oversettelsesprosjekt må foreslå mellom 4 og 10 verker som faller inn under innbydelsen (se spesifikasjonene).
(2) Språk i land som deltar i programmet. 
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Utgivere eller forleggere med registrert adresse i et av følgende land som deltar i programmet, kan søke:

– Medlemsstatene i Den europeiske union(3),

– de tre EØS-landene (Island, Liechtenstein, Norge), forutsatt at EØS-komiteen treffer beslutning om 
dette,

– kandidatland (Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Tyrkia) og landene på Vest-
Balkan (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia inkludert Kosovo (resolusjon 1244 fra 
FNs sikkerhetsråd)), forutsatt at det blir inngått intensjonsavtaler som beskriver de detaljerte reglene 
for deltakelsen.(4)

Fullstendige søknader må sendes senest 28. februar 2007.

Spesifikasjonene i forbindelse med søknaden, samt alle nødvendige opplysninger og søknadsskjemaer, 
kan fås på:

http://eacea.ec.europa.eu/

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Søknader må være i samsvar med kravene i spesifikasjonen, og må være utfylt på skjemaene utarbeidet 
for dette.

Se også EUT C 270 av 7.11.2006 for den fullstendige innbydelsen til å sende inn forslag.

(3) De 25 medlemsstatene i Den europeiske union (Belgia, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Det forente kongerike, Estland, Finland, 
Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Slovakia, 
Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østerrike). Bulgaria og Romania vil slutte seg til Fellesskapet fra 1. januar 2007.

(4) Aktører i kulturlivet bes kontakte forvaltningsorganet for oppdaterte opplysninger om utviklingen i forbindelse med disse landene.

http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_270/c_27020061107en00150017.pdf
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Foreløpig innbydelse til å sende inn forslag – DG EAC 55/06

Foreløpig innbydelse til å sende inn forslag i forbindelse med organisering og 
gjennomføring av en årlig prisordning for kulturvern

Forbehold

Kommisjonens forslag angående kulturprogrammet for perioden 2007-2013 er ennå ikke formelt vedtatt 
av lovgivende myndigheter i EU. Dette forventes imidlertid å skje snart, og for å gjøre det mulig å sette 
i gang programmet raskt etter at det juridiske grunnlaget er godkjent, og gjøre mulige støttemottakere i 
stand til å forberede sine søknader, har Kommisjonen besluttet å publisere denne innbydelsen.

Denne innbydelsen til å sende inn forslag er ikke juridisk bindende for Kommisjonen. Innbydelsen kan bli 
trukket tilbake, og det kan bli sendt ut innbydelser med andre spesifikasjoner eller svarfrister dersom EUs 
lovgivende myndigheter foretar betydelige endringer i det juridiske grunnlaget.

Mer generelt er gjennomføringen av innbydelsen i 2007 underlagt følgende vilkår, som ligger utenfor 
Kommisjonens kontroll:

– at Europaparlamentet og Den europeiske unions råd vedtar slutteksten i det juridiske grunnlaget som 
oppretter programmet, uten betydelige endringer,

– at det årlige arbeidsprogrammet for kulturprogrammet (2007–2013) og de generelle retningslinjene for 
gjennomføring, utvelgelse og prosedyrer blir vedtatt, etter henvisning til programkomiteen, og

– at Den europeiske unions budsjett for 2007 blir vedtatt av den kompetente myndighet.

Med forbehold om at kulturprogrammet (2007–2013) blir vedtatt, sender Kommisjonen herved ut 
en foreløpig innbydelse til å sende inn forslag i forbindelse med organiseringen og tildelingen av en 
pris for bevaring og styrking av kulturvernet i Den europeiske union, innenfor rammene av det nye 
kulturprogrammet.

Kommisjonen ønsker å videreføre EU-prisen som allerede er etablert med henblikk på å gi offentlig 
anerkjennelse til enkeltpersoner, lokale myndigheter eller organisasjoner, til utmerkede initiativer og beste 
praksis som bidrar til å beskytte, bevare, fremme og utvikle kulturarven på europeisk nivå. Det vil bli tatt 
særlig hensyn til initiativer og tiltak med symbolverdi/eksempelverdi og/eller utdannelsesmessig eller 
samfunnsmessig verdi. 

Formålet med denne innbydelsen er å velge et organ som vil få rett til å organisere, gjennomføre og tildele 
denne EU-prisen.

Søkerne må være offentlige eller private organisasjoner med juridisk status og omfattende erfaring med å 
bevare og/eller utvikle kulturarven.

Søkere må være juridiske personer etablert i et av følgende land:

– Medlemslandene i Den europeiske union(1)

– De 3 EØS-landene: (Island, Liechtenstein, Norge), forutsatt at EØS-komiteen treffer beslutning om 
dette,

– kandidatland (Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Tyrkia) og landene på 
Vest-Balkan (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia inkludert Kosovo (resolusjon 1244 
fra FNs sikkerhetsråd)), forutsatt at den aktuelle intensjonsavtalen om disse landenes deltakelse i 
fellesskapsprogrammer trer i kraft(2).

2006/EØS/57/19

(1) De 25 medlemsstatene i Den europeiske union (Belgia, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Det forente kongerike, Estland, Finland, 
Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Slovakia, 
Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østerrike). Bulgaria og Romania vil slutte seg til Fellesskapet fra 1. januar 2007.

(2)  Aktører i kulturlivet bes kontakte Kommisjonen for oppdaterte opplysninger om utviklingen i forbindelse med disse landene.
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Søknader må sendes til Kommisjonen senest 28.2.2007.

Den foreløpige innbydelsen i sin helhet og søknadsskjemaer finnes på:

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Søknader må være i samsvar med kravene i den fullstendige teksten og må være utfylt på skjemaet for 
dette.

Se også EUT C 270 av 7.11.2006.

Melding fra Frankrike om oppheving av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med 
hensyn til ruteflyging mellom Strasbourg og München

Frankrike har besluttet å oppheve forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyting mellom 
Strasbourg og München som ble publisert i De europeiske fellesskaps tidende C 85 av 9. april 2002 og 
revidert i Den europeiske unions tidende C 257 av 25. oktober 2003.

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning  
(EØF) nr. 2408/92

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste på diverse flyruter i Portugal

Portugal har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 
vedtatt å endre forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste som ble kunngjort gjennom kommisjonsmelding 
98/C 267/05 og 98/C 267/06, publisert i De europeiske fellesskaps tidende 26. august 1998, med hensyn 
til følgende flyruter:

– Lisboa/Funchal/Lisboa

– Lisboa/Porto Santo/Lisboa

– Porto/Funchal/Porto

– Funchal/Porto Santo/Funchal

Se EUT C 280 av 18.11.2006 for nærmere opplysninger.

2006/EØS/57/20

2006/EØS/57/21

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_270/c_27020061107en00180020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_280/c_28020061118en00140014.pdf
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Kunngjøring om innbydelse til å sende inn søknader om tillatelse til å utvinne 
hydrokarboner i blokk Q7 på den nederlandske kontinentalsokkel

Kongeriket Nederlands økonomiminister kunngjør at det er mottatt en søknad om å utvinne hydrokarboner 
for blokk Q7 angitt på kartet vedlagt som vedlegg 3 til forskriften om gruvedrift (Mijnbouwregeling) 
(Statstidende 002, nr. 245).

I henhold til artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for 
tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner, og offentliggjøringen 
beskrevet i artikkel 15 i loven om gruvedrift (Mijnbouwwet) (Tidende for lover og dekreter 2002, 
nr. 542), innbyr økonomiministeren interesserte parter til å sende inn søknad om tillatelse til å utvinne 
hydrokarboner for blokk Q7.

Økonomiministeren er vedkommende myndighet for tildeling av tillatelser. Kriterier, vilkår og krav i 
henhold til direktivets artikkel 5 nr. 1, artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 2 er beskrevet i loven om gruvedrift 
(Mijnbouwwet) (Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542).

Søknader kan sendes inn i 13 uker etter at denne kunngjøring ble offentliggjort i Den europeiske unions 
tidende C 279 av 17.11.2006, og sendes til: de Minister van Economische Zaken, ter attentie van de 
directeur Energiemarkt ”persoonlijk in handen”, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, Nederland. Søknader 
innsendt etter denne fristen vil ikke bli tatt i betraktning.

Beslutning vil bli tatt senest tolv måneder etter at søknadsfristen har utløpt.

Ytterligere informasjon kan fås per telefon +31 70 379 72 98.

Retningslinjer for nasjonal regionalstøtte for 2007–2013

Nasjonalt regionalt støttekart: Malta

N 631/2006 – Malta

Nasjonalt regionalt støttekart 1.1.2007–31.12.2013

(Godkjent av Kommisjonen 12.10.2006)

Sonekode Sonenavn 
Tak for regional investeringsstøtte(*) 

(gjelder større foretak) 

1. Regioner som kan motta støtte under EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) inntil 31.12.2013

MT Malta 30 % 

(*) For investeringsprosjekter der støtteberettigede kostnader ikke overstiger EUR 50 millioner, heves dette taket med 10 prosentpoeng 
for mellomstore bedrifter og 20 prosentpoeng for små bedrifter, som definert i kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om 
definisjon av mikrobedrifter, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36). Ved større investeringsprosjekter 
der støtteberettigede kostnader overstiger EUR 50 millioner, kan taket justeres i henhold til nr. 67 i retningslinjene for nasjonal 
regionalstøtte for 2007–2013.

2006/EØS/57/22

2006/EØS/57/23
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av rådsdirektiv 93/42/EØF 
av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr

(Offentliggjøring av titler og referanser for harmoniserte standarder i henhold til direktivet)

ESO 
(1) 

Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standard

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standard

Note 1

CEN EN 285:2006

Sterilisering – Vanndampsterilisatorer – Store sterilisatorer

EN 285:1996 30.11.2008

CEN EN 375:2001

Informasjon fra produsenten av in vitro diagnostiske reagenser 
til profesjonell bruk

—

CEN EN 376:2002

Informasjon fra produsenten om in vitro-diagnostiske reagenser 
til selvtesting

—

CEN EN 455-1:2000

Engangshansker til medisinsk bruk – Del 1: Krav til og prøving 
på fravær av hull

EN 455-1:1993 Dato utløpt
(30.4.2001)

CEN EN 455-2:2000

Engangshansker til medisinsk bruk – Del 2: Krav til og prøving 
av fysiske egenskaper (inkludert rettelsesblad AC:1996)

EN 455-2:1995 Dato utløpt
(30.4.2001)

CEN EN 455-3:1999

Engangshansker til medisinsk bruk – Del 3: Krav til og prøving 
av biokompatibilitet

—

CEN EN 550:1994

Sterilisering av medisinsk utstyr – Godkjenning og rutinekontroll 
av sterilisering med etylenoksid

—

CEN EN 556-1:2001

Sterilisering av medisinsk utstyr – Krav til  medisinsk utstyr 
som skal merkes ”Steril” – Del 1: Krav til sluttsterilisert 
medisinsk utstyr

EN 556:1994  
+ A1:1998

Dato utløpt
(30.4.2002)

EN 556-1:2001/AC:2006

CEN EN 556-2:2003

Sterilisering av medisinsk utstyr – Krav til  medisinsk utstyr 
som skal merkes ”Steril” – Del 1: Krav til bakteriefri behandlet 
medisinsk utstyr

—

CEN EN 591:2001

Bruksanvisning for utstyr til in vitro-diagnostisk bruk for 
fagpersonale

—

CEN EN 592:2002

Bruksanvisninger for in vitro-diagnostiske instrumenter til 
selvtesting

—

CEN EN 737-1:1998

Medisinske sentralgassanlegg – Del 1: Uttaksposter for 
komprimerte medisinske gasser, inntaksposter for vakuum

—

CEN EN 737-2:1998

Medisinske sentralgassanlegg – Del 2: Systemer for fjerning av 
anestesigasser – Grunnleggende krav

—

EN 737-2:1998/A1:1999 Note 3 Dato utløpt
(30.6.2000)

2006/EØS/57/24
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ESO 
(1) 

Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standard

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standard

Note 1

CEN EN 737-3:1998

Sentralgassanlegg for medisinske gasser – Del 3: Sentraler og 
fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum

—

EN 737-3:1998/A1:1999 Note 3 Dato utløpt
(30.6.2000)

CEN EN 737-4:1998

Medisinske sentralgassanlegg – Del 4: Inntaksposter for anestesi-
gassfjerning

—

CEN EN 738-4:1998

Trykkregulatorer til bruk med medisinske gasser – Del 4: 
Lavtrykksregulatorer beregnet på tilkobling til medisinsk utstyr

—

EN 738-4:1998/A1:2002 Note 3 Dato utløpt
(31.10.2002)

CEN EN 739:1998

Lavtrykks-slangesystemer for medisinske gasser

—

EN 739:1998/A1:2002 Note 3 Dato utløpt
(31.10.2002)

CEN EN 740:1998

Anestesiapparater og deres moduler – Spesielle krav (innbefattet 
rettelsesblad AC:1998)

—

EN 740:1998/A1:2004 Note 3 Dato utløpt
(31.7.2004)

EN 740:1998/AC:1998

CEN EN 794-1:1997

Lungeventilatorer – Del 1: Særlige krav til ventilatorer for 
intensivbehandling

—

EN 794-1:1997/A1:2000 Note 3 Dato utløpt
(31.5.2001)

CEN EN 794-3:1998

Lungeventilatorer – Del 3: Særlige krav til rednings- og 
transportventilatorer

—

EN 794-3:1998/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(31.12.2005)

CEN EN 867-3:1997

Ikke-biologiske indikatorer til bruk i sterilisatorer – Del 3: 
Spesielle krav til klasse B-indikatorer til bruk i Bowie og Dick-
testen

—

CEN EN 980:2003

Grafiske symboler for merking av medisinsk utstyr

EN 980:1996 Dato utløpt
(31.10.2003)

CEN EN 1041:1998

Produsentinformasjon som leveres sammen med medisinsk 
utstyr

—

CEN EN 1060-1:1995

Ikke-invasive blodtrykksmålere – Del 1: Generelle krav

—

EN 1060-1:1995/A1:2002 Note 3 Dato utløpt
(30.11.2002)
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ESO 
(1) 

Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standard

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standard

Note 1

CEN EN 1060-2:1995

Ikke-invasive blodtrykksmålere – Del 2: Tilleggskrav for 
mekaniske blodtrykksmålere (innbefattet rettelsesblad 
AC:2002)

—

CEN EN 1060-3:1997

Ikke-invasive blodtrykksmålere – Del 3: Tilleggskrav for 
elektromekaniske blodtrykksmålesystemer

—

EN 1060-3:1997/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(30.6.2006)

CEN EN 1060-4:2004

Ikke-invasive blodtrykksmålere – Del 4: Prøvingsprosedyrer for 
å bestemme den totale systemnøyaktigheten for automatiserte 
ikke-invasive blodtrykksmålere

—

CEN EN 1089-3:2004

Transportable gassflasker – Kjennetegn (unntatt LPG) – Del 3: 
Fargekoding

EN 1089-3:1997 Dato utløpt
(31.10.2004)

CEN EN 1280-1:1997

Medikament-spesifikke fyllesystemer for anestesimiddel-
fordampere – Del 1: Rektangulære kodede fyllesystemer

—

EN 1280-1:1997/A1:2000 Note 3 Dato utløpt
(24.11.2000)

CEN EN 1281-2:1995

Anestesi- og respirasjonsutstyr – Koniske koblingsstykker – Del 
2: Gjengede vektbærende koblingsstykker (ISO 5356-2:1987 
modifisert)

—

CEN EN 1282-2:2005

Trakeostomituber – Del 2: Barnetuber  (ISO 5366-3:2001, 
modifisert)

EN 1282-2:1997 Dato utløpt
(31.12.2005)

CEN EN 1422:1997

Sterilisatorer for medisinsk utstyr – Etylenoksidsterilisatorer 
– Krav og prøvingsmetoder (innbefattet rettelsesblad AC:2002)

—

CEN EN 1618:1997

Ikke-intravaskulære katetre – Prøvingsmetoder for felles 
egenskaper

—

CEN EN 1639:2004

Tannpleie – Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie – Instrumenter

EN 1639:1996 Dato utløpt
(31.12.2004)

CEN EN 1640:2004

Tannpleie – Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie – Utstyr

EN 1640:1996 Dato utløpt
(31.12.2004)

CEN EN 1641:2004

Tannpleie – Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie – Materialer

EN 1641:1996 Dato utløpt
(31.12.2004)

CEN EN 1642:2004

Tannpleie – Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie – Dentale 
implantater

EN 1642:1996 Dato utløpt
(31.12.2004)

CEN EN 1707:1996

Koniske koblingsstykker med 6 % (luer) spiss for sprøyter, nåler 
og en del annet medisinsk utstyr – Koblingsstykker med lås

—

CEN EN 1782:1998

Trakealtuber og tilpasningsstykker

—
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Note 1

CEN EN 1789:1999

Ambulanser og ambulanseutstyr – Veiambulanser

—

EN 1789:1999/A1:2003 Note 3 Dato utløpt
(30.9.2003)

CEN EN 1820:2005

Anestesibager  (ISO 5362:2000, modifisert)

EN 1820:1997 Dato utløpt
(31.12.2005)

CEN EN 1865:1999

Spesifikasjoner for bårer og annet utstyr til å bære pasienter ved 
bruk av veiambulanser

—

CEN EN 1970:2000

Regulerbare senger for funksjonshemmede – Krav og prøvings-
metoder

—

EN 1970:2000/A1:2005 Note 3 Dato utløpt
(30.9.2005)

CEN EN 1985:1998

Ganghjelpemidler – Generelle krav og prøvingsmetoder

—

CEN EN ISO 4074:2002

Kondomer av naturgummilateks – Krav og prøvingsmetoder    
                                (ISO 4074:2002)

EN 600:1996 Dato utløpt
(31.8.2005)

CEN EN ISO 4135:2001

Anestesi- og respirasjonsutstyr – Terminologi (ISO 4135:2001)

EN ISO 4135:1996 Dato utløpt
(28.2.2002)

CEN EN ISO 5356-1:2004

Anestesi- og respirasjonsutstyr – Koniske koblingsstykker –  
Del 1: Han- og hunkoner (ISO 5356-1:2004)

EN 1281-1:1997 Dato utløpt
(30.11.2004)

CEN EN ISO 5366-1:2004

Anestesi- og respirasjonsutstyr – Trakeostomituber – Del 1: 
Tuber og forbindelser for voksne (ISO 5366-1:2000)

EN 1282-1:1996 Dato utløpt
(31.1.2005)

CEN EN ISO 5840:2005

Hjerte- og karimplantater – Hjerteklaffproteser (ISO 
5840:2005)

EN 12006-1:1999 Dato utløpt
(30.6.2006)

CEN EN ISO 7197:2006

Neurokirurgiske implantater – Sterile, engangshydrocefalus-
ventiler og deres komponenter (ISO 7197:2006)

—

CEN EN ISO 7376:2003

Anestesi- og respirasjonsutstyr – Laryngoskop til trakea- 
lintubasjon (ISO 7376:2003)

EN 1819:1997 Dato utløpt
(30.6.2004)

CEN EN ISO 7439:2002

Intrauterine kontraseptiva med kobberinnhold – Krav, prøver      
(ISO 7439:2002)

—

CEN EN ISO 7886-3:2005

Sterile hypodermiske injeksjonssprøyter til engangsbruk –  
Del 3: Selvblokkerende sprøyter for vaksinasjon med fastsatt 
dose  (ISO 7886-3:2005)

—

CEN EN ISO 8185:1997

Fuktere til medisinsk bruk – Generelle krav til fuktesystemer 
(ISO 8185:1997) (ISO 8185:1997)

—
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CEN EN ISO 8359:1996

Oksygenkonsentratorer til medisinsk bruk – Sikkerhetskrav         
(ISO 8359:1996)

—

CEN EN ISO 8835-4:2004

Systemer for inhalasjonsanestesi – Del 4: Fordampere for 
anestesimidler (ISO 8835-4:2004)

—

EN ISO 8835-4:2004/AC:2006

CEN EN ISO 8835-5:2004

Systemer for inhalasjonsanestesi – Del 5: Anestesiventilatorer  
(ISO 8835-5:2004)

—

EN ISO 8835-5:2004/AC:2006

CEN EN ISO 9360-1:2000

Anestesi- og respirasjonsutstyr – Varme- og fuktvekslere til 
fukting av respirasjonsgasser på mennesker – Del 1: Varme- og 
fuktvekslere til bruk med minimum tidalvolum på 250 ml (ISO 
9360-1:2000)

—

CEN EN ISO 9360-2:2002

Anestesi- og respirasjonsutstyr – Varme- og fuktvekslere til 
fukting av respirasjonsgasser på mennesker – Del 2: Varme- 
og fuktvekslere til bruk ved trakeostomerte pasienter med 
minimum tidalvolum på 250 ml (ISO 9360-2:2001

—

CEN EN ISO 9713:2004

Neurokirurgiske implantater – Selvlukkende intrakranielle 
anevrisme-klemmer (ISO 9713:2002)

—

CEN EN ISO 9919:2005

Medisinsk elektrisk utstyr – Særskilte krav til den grunnleggende 
sikkerheten og ytelsen av pulsoksimetere til medisinsk bruk      
(ISO 9919:2005)

EN 865:1997 Dato utløpt
(30.9.2005)

CEN EN ISO 10079-1:1999

Medisinsk utstyr til sug – Del 1: Elektrisk drevne sug – 
Sikkerhetskrav  (ISO 10079-1:1999)

EN ISO 10079-
1:1996

Dato utløpt
(29.2.2000)

CEN EN ISO 10079-2:1999

Medisinsk utstyr til sug – Del 2: Manuelt drevne sug (ISO 
10079-2:1999)

EN ISO 10079-
2:1996

Dato utløpt
(29.2.2000)

CEN EN ISO 10079-3:1999

Medisinsk utstyr til sug – Del 3: Vakuumsug- eller 
trykkgassdrevne sug  (ISO 10079-3:1999)

EN ISO 10079-
3:1996

Dato utløpt
(29.2.2000)

CEN EN ISO 10524-1:2006

Trykkregulatorer for medisinske gasser – Del 1: Trykkregulatorer 
og trykkregulatorer med ustyr for gasstrømsmålinger (ISO 
10524-1:2006)

EN 738-1:1997 31.10.2008

CEN EN ISO 10524-2:2006

Trykkregulatorer til bruk med medisinske gasser – Del 2: 
Trykkregulatorer for rør og rørforgreininger (ISO 10524-
2:2005)

EN 738-2:1998 31.10.2008

CEN EN ISO 10524-3:2006

Trykkregulatorer til bruk med medisinske gasser – Del 3: 
Trykkregulatorer med innebygde sylinderventiler (ISO 10524-
3:2005)

EN 738-3:1998 31.10.2008
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Note 1

CEN EN ISO 10535:1998

Personløftere til forflytting av funksjonshemmede – Krav og 
prøvingsmetoder (ISO 10535:1998)

—

CEN EN ISO 10555-1:1996

Sterile intravaskulære katetre til engangsbruk – Del 1: Generelle 
krav (ISO 10555-1:1995)

—

EN ISO 10555-1:1996/A1:1999 Note 3 Dato utløpt
(31.1.2000)

EN ISO 10555-1:1996/A2:2004 Note 3 Dato utløpt
(30.11.2004)

CEN EN ISO 10651-2:2004

Lungeventilatorer til medisinsk bruk – Særlige krav til 
grunnleggende sikkerhet og ytelse – Del 2: Hjemmeventilatorer 
for pasienter som er avhengige av ventilatorer (ISO 10651-
2:2004)

EN 794-2:1997 Dato utløpt
(31.1.2005)

CEN EN ISO 10651-4:2002

Lungeventilatorer – Del 4: Særlige krav til operatørdrevet 
gjenopplivingsutstyr (ISO 10651-4:2002)

—

CEN EN ISO 10651-6:2004

Lungeventilatorer til medisinsk bruk – Særlige krav til 
grunnleggende sikkerhet og ytelse – Del 6: Hjelpeutstyr til 
hjemmeventilatorer (ISO 10651-6:2004)

—

CEN EN ISO 10993-1:2003

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 1: Evaluering og 
prøving (ISO 10993-1:2003)

—

CEN EN ISO 10993-3:2003

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 3: Prøvingsmetoder 
for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet 
(ISO 10993-3:2003)

EN 30993-3:1993 Dato utløpt
(30.4.2004)

CEN EN ISO 10993-4:2002

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 4: Valg av 
prøvingsmetoder for utstyr som kommer i kontakt med blod 
(ISO 10993-4:2002)

EN 30993-4:1993 Dato utløpt
(30.4.2003)

EN ISO 10993-4:2002/A1:2006 Note 3 31.1.2007

CEN EN ISO 10993-5:1999

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 5: Prøving av in 
vitro-cytotoksisitet (ISO 10993-5:1999)

EN 30993-5:1994 Dato utløpt
(30.11.1999)

CEN EN ISO 10993-9:1999

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 9: 
Rammeverk for identifisering og klassifisering av potensielle 
nedbrytingsprodukter  (ISO 10993-9:1999)

—

CEN EN ISO 10993-10:2002

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 10: Tester for 
irritasjon og forsinket hypersensitivitet (ISO 10993-10:2002)

EN ISO 10993-
10:1995

Dato utløpt
(31.3.2003)

EN ISO 10993-10:2002/A1:2006 Note 3 31.1.2007

CEN EN ISO 10993-11:2006

Biologisk vurdering av medisinsk utstyr – Del 11: Prøving av 
systemisk toksisitet (ISO 10993-11:2006)

EN ISO 10993-
11:1995

28.2.2007
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Note 1

CEN EN ISO 10993-12:2004

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 12: 
Prøveframstilling og referansematerialer (ISO 10993-12:2002)

EN ISO 10993-
12:1996

Dato utløpt
(31.5.2005)

CEN EN ISO 10993-13:1998

Biologisk vurdering av medisinsk utstyr – Del 13: Identifisering 
og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra polymerer        
(ISO 10993-13:1998)

—

CEN EN ISO 10993-14:2001

Biologisk vurdering av medisinsk utstyr – Del 14: Identifisering 
og kvantifisering av keramiske nedbrytningsprodukter            
 (ISO 10993-14:2001)

—

CEN EN ISO 10993-15:2000

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 15: Identifisering 
og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra metaller og 
legeringer (ISO 10993-15:2000)

—

CEN EN ISO 10993-16:1997

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 16: 
Utforming av toksikokinetikkstudier med nedbrytnings- og 
utløsningsprodukter (ISO 10993-16:1997)

—

CEN EN ISO 10993-17:2002

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 17: Etablering 
av tillatte grenseverdier for utløsningsprodukter (ISO 10993-
17:2002)

—

CEN EN ISO 10993-18:2005

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 18: Kjemisk 
karakterisering av materialer (ISO 10993-18:2005)

—

CEN EN ISO 11137-1:2006

Sterilisering av helsetjenesteprodukter – Stråling – Del 1: Krav til 
utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess 
for medisinsk utstyr (ISO 11137-1:2006)

EN 552:1994 30.4.2009

CEN EN ISO 11137-2:2006

Sterilisering av helsetjenesteprodukter – Stråling – Del 2: 
Bestemmelse av steriliseringsdose (ISO 11137-2:2006)

EN 552:1994 30.4.2009

CEN EN ISO 11138-2:2006

Sterilisering av helsetjenesteprodukter – Biologiske 
indikatorsystemer – Del 2: Til bruk ved vurdering av 
steriliseringsprosesser med ethyleoksid     (ISO 11138-2:2006)

—

CEN EN ISO 11138-3:2006

Sterilisering av helsetjenesteprodukter – Biologiske 
indikatorsystemer – Del 3: Til bruk ved vurdering av 
steriliseringsprosesser med vanndamp     (ISO 11138-3:2006)

—

CEN EN ISO 11140-1:2005

Sterilisering av medisinsk utstyr – Kjemiske indikatorer – Del 
1: Generelle krav (ISO 11140-1:2005)

EN 867-2:1997 Dato utløpt
(31.1.2006)

CEN EN ISO 11197:2004

Medisinske forsyningsenheter (ISO 11197:2004)

EN 793:1997 Dato utløpt
(30.6.2005)

CEN EN ISO 11607-1:2006

Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr – Del 1: Krav til 
materialer, sterile barrieresystemer og emballasjesystemer (ISO 
11607-1:2006)

EN 868-1:1997 Dato utløpt
(30.4.2006)
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CEN EN ISO 11607-2:2006

Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr – Del 2: Krav til 
formgiving, foresegling og sammensetting (ISO 11607-2:2006)

—

CEN EN ISO 11737-1:2006

Sterilisering av medisinsk utstyr – Mikrobiologiske metoder 
– Del 1: Bestemmelse av en populasjon av mikroorganismer på 
produkter (ISO 11737-1:2006)

EN 1174-3:1996
EN 1174-2:1996
EN 1174-1:1996

31.10.2006

CEN EN ISO 11979-8:2006

Øyeoptikk – Implantater – Intraokulære linser – Del 8: 
Grunnleggende krav (ISO 11979-8:2006)

EN 13503-8:2000 31.1.2007

CEN EN ISO 11990:2003

Optikk og optiske instrumenter – Lasere og laserrelatert 
utstyr – Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber (ISO 
11990:2003)

EN ISO 
11990:1999

Dato utløpt
(31.10.2003)

CEN EN 12006-2:1998

Ikke-aktive kirurgiske implantater – Særlige krav for hjerte- og 
karimplantater – Del 2: Karproteser inkludert hjerteimplantater

—

CEN EN 12006-3:1998

Ikke-aktive kirurgiske implantater – Særlige krav til hjerte- og 
blodåreimplantater- Del 3: Endovaskulært utstyr

—

CEN EN 12010:1998

Ikke-aktive kirurgiske implantater – Implantater til erstatning av 
ledd – Spesielle krav

—

CEN EN 12011:1998

Instrumenter til bruk sammen med ikke-aktive kirurgiske 
implantater – Generelle krav

—

CEN EN 12182:1999

Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede – Generelle krav 
og prøvingsmetoder

—

CEN EN 12183:2006

Manuelt drevne rullestoler – Krav og prøvingsmetoder

EN 12183:1999 31.3.2007

CEN EN 12184:2006

Elektrisk drevne rullestoler med manuell og elektrisk styring og 
deres batteriladere

EN 12184:1999 31.3.2007

CEN EN 12322:1999

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr – Dyrkingsmedier for 
mikrobiologi – Ytelseskriterier for dyrkingsmedier

—

EN 12322:1999/A1:2001 Note 3 Dato utløpt
(30.4.2002)

CEN EN 12342:1998

Svelgtuber til bruk med anestesimaskiner og ventilatorer

—

CEN EN 12442-1:2000

Animalsk vev og deres derivater brukt i produksjon av medisinsk 
utstyr – Del 1: Analyse og risikovurdering

—

CEN EN 12442-2:2000

Animalsk vev og deres derivater brukt i produksjon av medisinsk 
utstyr – Del 2: Kontroll av kilder, innsamling og behandling

—
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CEN EN 12442-3:2000

Animalsk vev og deres derivater brukt i produksjon av medisinsk 
utstyr – Del 3: Validering av eliminasjon og/eller inaktivering av 
virus og andre smitteførende agens

—

CEN EN 12470-1:2000

Kliniske termometre – Del 1: Metalliske væskefylte 
glasstermometre med maksimalvisning

—

CEN EN 12470-2:2000

Kliniske termometre – Del 2: Faseomslagstermometre (dot 
matrix)

—

CEN EN 12470-3:2000

Kliniske termometre – Del 3: Elektriske kompakt-
termometre (ekstrapolerende og ikke-ekstrapolerende) med 
maksimalvisning

—

CEN EN 12470-4:2000

Kliniske termometre – Del 4: Funksjon av elektriske termometre 
til kontinuerlig måling

—

CEN EN 12470-5:2003

Kliniske termometre – Del 5: Funksjonskrav til infrarødt 
øretermometer (med maksimalvisning)

—

CEN EN 12523:1999

Eksterne ekstremitetsproteser og eksterne ortoser – Krav og 
prøvingsmetoder

—

CEN EN 12563:1998

Ikke-aktive kirurgiske implantater – Spesielle krav for hofteledds-
implantater

—

CEN EN 12564:1998

Ikke-aktive kirurgiske implantater – Leddimplantater – Spesielle 
krav for kneleddsimplantater

—

CEN EN ISO 12870:2004

Øyeoptikk – Brilleinnfatninger – Krav og prøvingsmetoder       
(ISO 12870:2004)

EN ISO 
12870:1997

Dato utløpt
(28.2.2005)

EN ISO 12870:2004/AC:2005

CEN EN 13014:2000

Koblingsstykker for gassprøver av anestesi- og respirasjons-
utstyr (innbefattet rettelsesblad AC:2002)

—

CEN EN 13060:2004

Små vanndampautoklaver

—

CEN EN 13220:1998

Strømningsmåler for tilkopling til uttaksposter i sentralgass-
anlegg for medisinske gasser

—

CEN EN 13328-1:2001

Pustesystemfiltre til anestesi- og respirasjonsbruk – Del 1: 
Prøvingsmetode for å vurdere filtrasjonsfunksjon

—

CEN EN 13328-2:2002

Pustesystemfiltre til anestesi- og respirasjonsbruk – Del 2: 
Andre aspekter enn filtrasjon

—
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EN 13328-2:2002/A1:2003 Note 3 Dato utløpt
(30.6.2004)

CEN EN ISO 13485:2003

Medisinsk utstyr – Systemer for kvalitetsstyring – Krav for å 
oppfylle regelverk (ISO 13485:2003)

EN ISO 
13485:2000

EN ISO 
13488:2000

Dato utløpt
(31.7.2006)

CEN EN 13544-1:2001

Utstyr til respirasjonsbehandling – Del 1: Forstøversystemer og 
deres komponenter

—

EN 13544-1:2001/A1:2004 Note 3 Dato utløpt
(31.12.2004)

CEN EN 13544-2:2002

Utstyr til respirasjonsbehandling – Del 2: Slanger og 
forbindelser

—

CEN EN 13544-3:2001

Utstyr til respirasjonsbehandling – Del 3: Luft-
medrivningsutstyr

—

CEN EN 13624:2003

Kvantitativ suspensjonsprøving til evaluering av fungicidal 
aktivitet på kjemiske desinfeksjonsmidler på instrumenter brukt 
i helsetjenesten – Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 1)

—

CEN EN 13718-1:2002

Ambulanser i luft, på vann og i vanskelig terreng – Del 1: 
Krav til grensesnitt for medisinsk utstyr for kontinuerlig 
pasientbehandling

—

CEN EN 13718-2:2002

Ambulanser i luft, på vann og i vanskelig terreng 
– Del 2: Operasjonelle og tekniske krav for kontinuerlig 
pasientbehandling

—

CEN EN 13726-1:2002

Prøvingsmetoder for sårkompresser – Del 1: Aspekter ved 
absorpsjon

—

CEN EN 13726-2:2002

Prøvingsmetoder for sårkompresser – Del 2: Transmisjons-
hastighet for fuktighet gjennom permeable filmkompresser

—

CEN EN 13727:2003

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ 
suspensjonstest for evaluering av baktericidal aktivitet av 
kjemiske desinfeksjonsmidler for instrumenter brukt på 
medisinsk område – Prøvingsmetode og krav (Fase 2, trinn 1)

—

CEN EN 13795-1:2002

Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk 
utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr – Del 1: Generelle 
krav til produsenter, bearbeidere og produkter

—

CEN EN 13795-2:2004

Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk 
utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr – Del 2: 
Prøvingsmetoder

—
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ESO 
(1) 

Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standard

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standard

Note 1

CEN EN 13795-3:2006

Tekstiler i helsetjenesten til engangs- og flergangs medisinsk 
bruk, for pasienter og helsepersonell – Del 3: Krav til ytelse

—

CEN EN 13824:2004

Sterilisering av medisinsk utstyr – Validering og rutinekontroll 
av aseptiske prosesser – Krav

—

CEN EN 13826:2003

Ekspiratoriske toppstrømshastighetsmålere

—

CEN EN 13867:2002

Konsentrater for hemodialyse og lignende behandling

—

CEN EN 13976-1:2003

Ambulansetjeneste – Transport av kuvøser – Del 1: Grensesnitt 
til transportenheten

—

CEN EN 13976-2:2003

Ambulansetjeneste – Transport av kuvøser – Del 2: System-
krav

—

CEN EN 14079:2003

Ikke-aktivt medisinsk utstyr – Ytelseskrav og prøvingsmetoder 
for absorberende bomullsgas og absorberende gas av bomull 
og viskose

—

CEN EN ISO 14155-1:2003

Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker 
– Del 1: Generelle krav (ISO 14155-1:2003)

EN 540:1993 Dato utløpt
(31.8.2003)

CEN EN ISO 14155-2:2003

Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker 
– Del 2: Planer for kliniske undersøkelser (ISO 14155-2:2003)

—

CEN EN ISO 14160:1998

Sterilisering av medisinsk engangsutstyr inkludert materialer av 
animalsk vev – Validering og rutinekontroll av sterilisering med 
flytende kjemiske midler (ISO 14160:1998)

—

CEN EN 14180:2003

Sterilisatorer for medisinsk utstyr – Formaldehydsteriliserings-
prosesser – Krav og prøving

—

CEN EN 14299:2004

Ikke-aktive kirurgiske implantater – Særlige krav til hjerte- og 
karimplantater – Spesielle krav til arterielle implantater

—

CEN EN 14348:2005

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika – Kvantitativ 
suspensjonsprøving for bestemmelse av mykobaktericid-aktivitet 
av kjemiske desinfeksjonsmidler på det medisinske området, 
inkludert instrumentdesinfeksjonsmidler – Prøvingsmetoder og 
krav (fase 2/t

—

CEN EN ISO 14408:2005

Trakealtuber utformet for laserkirurgi – Krav til merking og 
medfølgende informasjon (ISO 14408:2005)

—

CEN EN ISO 14534:2002

Øyeoptikk – Kontaklinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser 
– Grunnleggende krav (ISO 14534:2002)

EN ISO 
14534:1997

Dato utløpt
(31.12.2002)
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ESO 
(1) 

Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standard

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standard

Note 1

CEN EN 14561:2006

Kjemiske desinfeksjonsmidler- Kvantitativ belastningstest til 
evaluering av baktericid effekt av kjemiske desinfeksjonsmidler 
for instrumenter til medisinsk bruk – Prøvingsmetode og krav 
(fase 2/trinn 2)

—

CEN EN 14562:2006

Kjemiske desinfeksjonsmidler – Kvantitativ belastningstest til 
evaluering av fungicid effekt av kjemiske  desinfeksjonsmidler 
for instrumenter til medisinsk bruk – Prøvingsmetode og krav 
(fase 2/trinn 2)

—

CEN EN ISO 14602:1998

Ikke-aktive kirurgiske implantater – Implantater til osteosyntese 
– Spesielle krav (ISO 14602:1998)

—

CEN EN ISO 14630:2005

Ikke-aktive kirurgiske implanater – Generelle krav (ISO 
14630:2005)

EN ISO 
14630:1997

Dato utløpt
(30.11.2005)

CEN EN 14683:2005

Kirurgisk munnbind – Krav og prøvingsmetoder

—

CEN EN ISO 14889:2003

Øyeoptikk – Brilleglass – Grunnleggende krav for ikke-
randslipte ferdige brilleglass (ISO 14889:2003)

EN ISO 
14889:1997

Dato utløpt
(30.11.2003)

CEN EN 14931:2006

Trykkammer til bruk for mennesker (PVHO) – 
Trykkammersystemer for hyperbarisk behandling – Egenskaper, 
sikkerhetskrav og prøving

—

CEN EN ISO 14937:2000

Sterilisering av helsetjenesteprodukter – Generelle krav til 
karakterisering av et steriliserende agens samt utvikling, 
validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for 
medisinsk utstyr (ISO 14937:2000)

—

CEN EN ISO 14971:2000

Medisinsk utstyr – Bruk av risikoanalyser for medisinsk utstyr 
(ISO 14971:2000) (ISO 14971:2000)

EN 1441:1997 Dato utløpt
(31.3.2004)

EN ISO 14971:2000/A1:2003 Note 3 Dato utløpt
(31.3.2004)

CEN EN ISO 15001:2004

Anestesi- og respirasjonsutstyr – Forenlighet med oksygen       
(ISO 15001:2003)

—

CEN EN ISO 15004-1:2006

Øyeoptikk – Optiske instrumenter – Grunnleggende krav 
og testmetoder – Del 1: Grunnleggende krav til alle optiske 
instrumenter (ISO 15004-1:2006)

EN ISO 
15004:1997

31.12.2006

CEN EN ISO 15225:2000

Nomenklatur – Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for 
medisinsk utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon (ISO 
15225:2000)

—

EN ISO 15225:2000/A1:2004 Note 3 Dato utløpt
(31.8.2004)

CEN EN ISO 15747:2005

Plastbeholdere for intravenøs injeksjon (ISO 15747:2003)

—
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ESO 
(1) 

Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standard

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standard

Note 1

CEN EN ISO 15883-1:2006

Vaskedekontaminatorer – Del 1: Generelle krav, termer, 
definisjoner og prøvinger (ISO 15883-1:2006)

—

CEN EN ISO 15883-2:2006

Vaskedekontaminatorer – Del 2: Krav til og prøving av vaske-
dekontaminatorer med termisk desinfeksjon for kirurgiske 
instrumenter, anestesiutstyr, kar, redskap, glasstøy osv. (ISO 
15883-2:2006)

—

CEN EN ISO 15883-3:2006

Vaskedekontaminatorer – Del 3: Krav og prøvinger for vaske-
dekontaminatorer til bekken, urinflasker o.l. (ISO 15883-
3:2006)

—

CEN EN ISO 17510-1:2002

Åndedrettsterapi ved søvnapné – Del 1: Utstyr til åndedrettsterapi 
ved søvnapné (ISO 17510-1:2002)

—

CEN EN ISO 17510-2:2003

Åndedrettsterapi ved søvnapné – Del 2: Masker og brukstilbehør  
(ISO 17510-2:2003)

—

CEN EN ISO 17664:2004

Sterilisering av medisinsk utstyr – Informasjon som skal gis av 
produsenten om resterilisering av utstyr som kan gjenbrukes 
(ISO 17664:2004)

—

CEN EN ISO 17665-1:2006

Sterilisering av helsetjenesteprodukter – Fuktig varme – Del 
1: Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av en 
steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO 17665-1:2006)

EN 554:1994 31.8.2009

CEN EN ISO 18777:2005

Transportable systemer for flytende oksygen til medisinsk bruk 
– Særlige krav (ISO 18777:2005)

—

CEN EN ISO 18778:2005

Åndedrettsutstyr – Overvåkingsutstyr for spebarn – Særskilte 
krav (ISO 18778:2005)

—

CEN EN ISO 18779:2005

Medisinsk utstyr for oppbevaring av oksygen og oksygen-
blandinger – Særskilte krav (ISO 18779:2005)

—

CEN EN ISO 19054:2006

Skinnesystemer til opphenging av medisinsk utstyr (ISO 
19054:2005)

EN 12218:1998 30.6.2008

CEN EN 20594-1:1993

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) stigning for sprøyter, 
kanyler og annet medisinsk utstyr – Del 1: Generelle krav (ISO 
594-1:1986)

—

EN 20594-1:1993/A1:1997 Note 3 Dato utløpt
(31.5.1998)

CEN EN ISO 21171:2006

Medisinske hansker laget av gummi – Bestemmelse av 
restpudder  (ISO 21171:2006)

—



23.11.2006 Nr. 57/61EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO 
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Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til den 
erstattede standard

Opphørsdato for 
antakelse om samsvar 

med den erstattede 
standard

Note 1

CEN EN ISO 21647:2004

Medisinsk elektrisk utstyr – Særlige krav til grunnleggende 
sikkerhet og ytelse av overvåkingsutstyr for pustegass (ISO 
21647:2004)

EN 12598:1999
EN 864:1996

EN ISO 
11196:1997

Dato utløpt
(31.5.2005)

EN ISO 21647:2004/AC:2006

CEN EN ISO 21649:2006

Nålefrie injektorer til medisinsk bruk – Krav og prøvingsmetoder  
(ISO 21649:2006)

—

CEN EN ISO 21969:2006

Fleksible høytrykksforbindelser til bruk i systemer med 
medisinske gasser  (ISO 21969:2005)

EN 13221:2000 31.12.2007

CEN EN ISO 22610:2006

Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk 
utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr – Prøvingsmetode 
for bestemmelse av motstand mot våt bakteriepenetrasjon (ISO 
22610:2006)

—

CEN EN ISO 22612:2005

Beskyttelse mot smittefarlige midler – Prøvingsmetode for 
bestemmelse av motstand mot penetrasjon av biologisk 
forurensende støv gjennom beskyttende materialer (ISO 
22612:2005)

—

CEN EN 27740:1992

Kirurgiske instrumenter, skalpeller med avtakbare blader, 
koplingsdimensjoner (ISO 7740:1985)

—

EN 27740:1992/A1:1997 Note 3 Dato utløpt
(31.5.1998)

CEN EN 30993-6:1994

Biologisk vurdering av medisinsk utstyr – Del 6: Prøving for 
lokaleffekter etter implantering (ISO 10993-6:1994)

—

CEN EN 46003:1999

Kvalitetssystemer – Medisinsk utstyr – Spesielle krav for bruk 
av NS-EN ISO 9003

—

(1)  ESO: europeisk standardiseringsorgan:
– CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 2 550 08 11, faks (+32) 2 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
– CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 2 519 68 71, faks (+32) 2 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
– ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. (+33) 492 94 42 00, faks (+33) 493 65 47 16 

(http://www.etsi.org)

http://www.cenorm.be
http://www.cenelec.org
http://www.etsi.org
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Note 1 Generelt vil opphørsdatoen for antakelse om samsvar være datoen for tilbaketrekking (”dow”) fastsatt av 
det europeiske standardiseringsorgan, men brukere av disse standardene gjøres oppmerksom på at det i visse 
unntakstilfeller kan være en annen dato.

Note 3 Når det gjelder endringsblad, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle tidligere 
endringsblad og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor av 
EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere endringsblad, men uten det nye angitte endringsblad. På 
den angitte dato opphører den erstattede standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i 

direktivet.

Merk:

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 
standardiseringsorganene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste i 
vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1), endret ved direktiv 98/48/EF(2).

– Offentliggjøring av referansene i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende betyr ikke at standardene foreligger på alle EØS-språk.

– Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende. Kommisjonen sørger for ajourføring av listen.

Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder finnes på Internett på adressen http://europa.eu.int/
comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.

(1)  EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
(2)  EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.

 http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/ 
 http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/ 



