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EFTA-ORGANER
EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

2008/EØS/11/01vEDTAK I EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

nr. 85/06/COL

av 6. april 2006

om 56. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet ved innføring 
av et nytt kapittel 25.B: nasjonal regionalstøtte 2007–2013

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 overvåknings organ og en 
domstol(3), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b),

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings organ og en domstol, 
protokoll 3 del I artikkel 1, og ut fra følgende betraktninger:

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

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal Overvåknings organet 
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 Overvåknings-
organet 19. januar 1994(5).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap (heretter kalt EF-kommisjonen) vedtok 4. mars 2006 
retningslinjer for nasjonal regionalstøtte for 2007–2013(6).

Disse retningslinjene 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 Overvåkningsorganet, etter samråd med EF-kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem 
EF-kommisjonen vedtar.

Det er holdt samråd med EF-kommisjonen.

(1)  Heretter kalt Overvåkningsorganet.
(2)  Heretter kalt EØS-avtalen.
(3)  Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(4)  Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.
(5)  Retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og 

domstolsavtalen, vedtatt og utferdiget av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994, kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og EØS-
tillegget nr. 32 av 3.9.1994, sist endret 22. mars 2006. Heretter omtalt som retningslinjene for statsstøtte.

(6)  EUT C 54 av 4.3.2006, s. 13.
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Overvåkningsorganet holdt samråd med EFTA-statene gjennom brev om dette datert 20. februar 2006 til 
Island, Liechtenstein og Norge –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Retningslinjene for statsstøtte endres ved innføring av et nytt kapittel 25.B, Nasjonal regionalstøtte 
2007–2013. Det nye kapittelet er vedlagt dette vedtaket.

Artikkel 2

Det eksisterende kapittel 25.A, Gjennomgang av retningslinjene for nasjonal regionalstøtte for tidsrommet 
etter 1. januar 2007, oppheves.

Artikkel 3

EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket og det nye kapittel 
25.B.

Artikkel 4

Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket og det nye kapittel 25.B.

Artikkel 5

Dette vedtak med det vedlagte nye kapittel 25.B skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende.

Artikkel 6

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 6. april 2006.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Bjørn T. Grydeland Kurt Jaeger

 President Medlem av kollegiet
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25.B  NASJONAL REGIONALSTØTTE 2007–2013(1) 

25.B.1 Innledning

1) I medhold av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c) kan støtte gitt for å fremme den økonomiske 
utviklingen i visse vanskeligstilte områder innenfor EØS anses som forenlig med EØS-avtalens funksjon. 
Slik statsstøtte betegnes som nasjonal regionalstøtte. Nasjonal regionalstøtte består av investeringsstøtte 
gitt til større foretak, eller i visse unntakstilfeller av driftsstøtte, som i begge tilfeller er rettet mot 
bestemte regioner for å avhjelpe regionale forskjeller. Økt investeringsstøtte i forhold til hva som er 
tillatt i andre områder, til små og mellomstore foretak i de vanskeligstilte regionene, oppfattes også som 
regionalstøtte.

2) Ved å rette seg mot ulempene de vanskeligstilte regionene står overfor, fremmer nasjonal regionalstøtte 
den økonomiske, samfunnsmessige og territoriale enheten i EØS-statene og i EØS som helhet. At den er 
geografisk målrettet skiller regionalstøtte fra andre former for horisontal støtte, som støtte til forskning, 
utvikling og nyskaping eller støtte til sysselsetting, opplæring eller miljøstøtte, som har andre mål av felles 
interesse i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3, riktignok noen ganger med høyere grad av støtte til 
vanskeligstilte regioner som følge av de spesifikke vanskene disse står overfor(2).

3) Nasjonal regional investeringsstøtte er utformet for å hjelpe utviklingen i de mest vanskeligstilte regionene 
ved å støtte investeringer og sysselsetting. Støtten fremmer utvidete og mer allsidige økonomiske 
aktiviteter blant foretak som ligger i de vanskeligstilte regionene, særlig ved å oppmuntre firmaer til å 
starte ny virksomhet der.

4) Kriteriene som anvendes av EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt Overvåknings organet) ved vurdering 
av om nasjonal regionalstøtte er forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og bokstav c), er 
fastsatt i kapittel 25 i Overvåknings organets retningslinjer for statsstøtte(3) (heretter kalt retningslinjene) 
som omfatter perioden 2000–2006(4). De spesifikke reglene for støtte til store investerings prosjekter er 
fastsatt i retningslinjenes kapittel 26.A, Flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store 
investeringsprosjekter(5). Betydelige politiske og økonomiske endringer siden 1998, inkludert utvidelsen 
av EØS 1. mai 2004 og den forventede tiltredelsen av Bulgaria og Romania, har imidlertid skapt behov 
for en omfattende gjennomgang for å utarbeide nye retningslinjer som vil gjelde fra 2007 til 2013.

5) Regionalstøtte kan bare fungere effektivt dersom den benyttes forholdsmessig og med forsiktighet, og er 
konsentrert om de mest vanskeligstilte regionene i EØS. Særlig bør grensene for øverste tillatte støtte gjenspeile 
den relative alvorligheten av problemene som berører utviklingen av de aktuelle regionene.  Videre må 
fordelene ved støtte, når det gjelder utvikling av en vanskeligstilt region, oppveie de konkurransevridninger 
den medfører(6). Betydningen av fordelene av støtte vil mest sannsynlig variere avhengig av hvilket 
unntak som anvendes, slik at man kan godta en større grad av konkurransevridning når det gjelder de mest 
vanskeligstilte områder under artikkel 61 nr. 3 bokstav a) enn for områdene under artikkel 61 nr. 3 bokstav  
c)(7).

6) I noen få og klart avgrensede tilfeller kan de strukturelle problemene i en region være så alvorlige 
at regional investeringsstøtte, kombinert med omfattende horisontale støtteordninger, ikke vil være 
tilstrekkelig til å utløse en regional utviklingsprosess. Bare i slike tilfeller kan regional investeringsstøtte 
suppleres med regional driftsstøtte.

7) Et stadig mer omfattende bevismateriale tyder på at det finnes betydelige hindringer for stifting av nye 
foretak i EØS, og at disse er mer akutte innenfor de vanskeligstilte regionene. Overvåknings organet har 
derfor besluttet å innføre en ny støttemekanisme i disse retningslinjene for å oppmuntre til oppstart av 
småbedrifter i vanskeligstilte regioner, med differensierte maksimalbeløp for støtte avhengig av hvilken 
region det gjelder.

25.B.2 Omfang

8) Overvåkningsorganet vil anvende disse retningslinjene på regionalstøtte gitt i alle økonomiske sektorer 
som faller innenfor EØS-avtalen og Overvåkningsorganets myndighet. Noen av de aktuelle sektorene er 
dessuten underlagt særskilte regler som tar hensyn til den konkrete situasjonen i de aktuelle sektorene, og 
som helt eller delvis kan gjøre unntak fra disse retningslinjene(8).

(1) Kapittel 25.B tilsvarer Kommisjonens kunngjøring om Fellesskapets retningslinjer for nasjonal regional støtte 2007–2013, EUT  
C 54 av 4.3.2006, s. 13.

(2)  Regionale tillegg til støtte gitt til slike formål regnes derfor ikke som regionalstøtte.
(3)  Overvåkningsorganets retningslinjer er tilgjengelige på: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.
(4)  Avsnitt 25.4 nr. 7 i 1999-versjonen av kapittel 25 om nasjonal regionalstøtte ble endret gjennom kapittel 16, Krisestøtte og 

omstrukturerings støtte til foretak i vanskeligheter, som svarer til Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte i form av krisestøtte og 
omstrukturerings støtte til foretak i vanskeligheter (EFT C 288 av 9.10.1999, s. 2).

(5)  Tilsvarer Kommisjonens kunngjøring om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte ved store investerings prosjekter, 
EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8, endret ved EUT C 263 av 1.11.2003, s. 3.

(6)  Jf. i denne sammenheng EF-domstolens dom i sak 730/39, Philip Morris [1980], saml 2671 nr. 17, og i sak C-169/95, Spania mot 
Kommisjonen [1997], saml I-135, nr. 20. 

(7)  Jf. i denne sammenheng Den europeiske førsteinstansdomstolens dom i T-380/94, AIUFFASS og AKT [1996], saml II-2169, 
nr. 54.

(8)  Sektorene som er omfattet av særskilte regler ut over det som er beskrevet her er for tiden: transport og skipsbygging.
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 Når det gjelder stålindustrien, anser Overvåknings organet i tråd med sin etablerte praksis at regionalstøtte 
til stålindustrien som definert i vedlegg I ikke er forenlig med EØS-avtalens virkemåte. Det samme gjelder 
store enkeltstående tilskudd gitt innenfor denne sektoren til små og mellomstore bedrifter i betydningen av 
forordning (EF) nr. 70/2001(9) artikkel 6 eller eventuelle påfølgende forordninger, og som ikke er unntatt 
gjennom samme forordning.

 Som følge av sektorens spesifikke kjennetegn kan det heller ikke gis regional investeringsstøtte i sektoren 
for syntetiske fibrer, som definert i vedlegg II.

9) Støtte kan bare gis til foretak i vanskeligheter i betydning av retningslinjenes kapittel 16(10) i samsvar med 
det nevnte kapittelet(11).

10) Som en generell regel skal regionalstøtte gis som del av et sektorovergripende støtteprogram som er en 
integrert del av en regional utviklingsstrategi med klart definerte mål. En slik ordning kan også gjøre 
ansvarlige myndigheter i stand til å prioritere investeringsprosjekter i henhold til deres betydning for den 
aktuelle regionen. Når det unntaksvis planlegges å gi ekstraordinær støtte til et enkeltforetak, eller støtte til 
ett begrenset aktivitetsområde, er det EFTA-statenes ansvar å påvise at prosjektet bidrar til en samordnet 
regional utviklingsstrategi og at prosjektet, med tanke på dets art og størrelse, ikke vil føre til uakseptabel 
konkurranse vridning. Dersom støtte gitt under et program virker urimelig rettet mot en bestemt sektor, kan 
Overvåknings organet vurdere ordningen i henhold til del II i protokoll 3 om oppgaver og myndighet for 
EFTAs overvåknings organ i forbindelse med statsstøtte (heretter kalt ”overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3”), og kan i henhold til protokollens del II artikkel 18 nr. 3 foreslå å avvikle ordningen.

11) EFTA-statene trenger ikke melde nasjonale regionale støtteordninger som tilfredsstiller alle vilkårene i 
forskrifter om gruppeunntak som gjelder for visse kategorier av horisontal statsstøtte som innlemmet i 
EØS-avtalens vedlegg XV.

25.B.3 Avgrensing av regioner

25.B.3.1 Befolkningsdekning berettiget til regionalstøtte, 2007–2013

12) I lys av prinsippet om at regionalstøtte skal være av eksepsjonell art, anser Overvåkningsorganet at 
den samlede befolkningen i regioner som mottar støtte i EFTA-statene må være betydelig mindre enn i 
regioner som ikke mottar støtte.

13) Med tanke på faren for at investeringsstøtte til større foretak kan føre til konkurransevridning, anser 
Overvåknings organet på samme måte som EF-kommisjonen og i samsvar med prinsippet om en enhetlig 
innføring, anvendelse og fortolkning av EØS-reglene om statsstøtte, at tallet for befolkningsdekningen i 
retningslinjene for regionalstøtte 2007–2013 bør begrenses til det som er nødvendig for å gjøre det mulig 
å dekke de mest vanskeligstilte regionene, samt et begrenset antall regioner som er vanskeligstilt i forhold 
til et nasjonalt gjennomsnitt innenfor den aktuelle EFTA-staten. 

25.B.3.2 Unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav a)

14) Artikkel 61 nr. 3 bokstav a) fastsetter at støtte som har til hensikt å fremme den økonomiske utvikling 
i områder der levestandarden er unormalt lav, eller det er alvorlig underbeskjeftigelse, kan anses som 
forenlig med EØS-avtalens funksjon. De europeiske fellesskaps domstol har fastslått at ”bruken av ordene 
’unormalt’ og ’alvorlig’ i unntaket i artikkel 87 nr. 3 bokstav a) viser at bestemmelsen bare omfatter 
områder der den økonomiske situasjonen er svært ugunstig sett i forhold til Fellesskapet som helhet”(12).

15) Overvåkningsorganet anser følgelig at vilkårene er oppfylt dersom regionen, som er en geografisk enhet 
på NUTS-nivå(13) II, har et brutto nasjonalprodukt (BNP) per hode, målt i standard kjøpekraft (PPS), på 
under 75 % av gjennomsnittet i EØS(14). Det finnes imidlertid for tiden ingen NUTS II-region i EFTA-
statene som innfrir dette vilkåret(15). Dette vil si at ingen region i EFTA-statene faller inn under unntaket i 
artikkel 61 nr. 3 bokstav a).

(9) Forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter, 
endret ved forordning (EF) 364/2004, innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f ved EØS-komiteens beslutning nr. 131/2004 av 
25.9.2004 (EUT L 64 av 10.3.2005, s. 57, og EØS-tillegget nr. 12 av 10.3.2005, s. 42).

(10)  Overvåkningsorganets retningslinjer er tilgjengelige på: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.
(11)  Særlig må støtte gitt til store eller mellomstore foretak i omstruktureringsperioden alltid meldes individuelt til Overvåkningsorganet, 

selv om støtten gis som del av en godkjent ordning.
(12)  Sak 248/84, Tyskland mot Kommisjonen, [1987] saml. 4013, nr. 19.
(13)  Som definert i 2001-utgaven av EF-kommisjonens og De europeiske fellesskaps statistiske kontors oversikt over statistiske regioner 

i EFTA-landene og kandidatlandene.
(14)  Forutsetningen her er at BNP-indikatoren er i stand til å gjenspeile begge de nevnte fenomenene. I denne og alle senere referanser 

til BNP per hode i disse retningslinjene, måles BNP i form av kjøpekraft-standarder. BNP per hode for hver region og EØS-
gjennomsnittet som benyttes i analysen, fastsettes av De europeiske fellesskaps statistiske kontor. 

(15)  Dersom denne situasjonen skulle endre seg, vil Overvåkningsorganet vedta nye retningslinjer som tar hensyn til den nye 
utviklingen.
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25.B.3.3 Unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav c)

16) EF-domstolen har i sak 248/84(16) gitt uttrykk for sitt syn på de problemkompleksene det tilsvarende 
unntaket i EF-traktaten og referansene for analyse, som følger: ”Unntaket i artikkel 87 nr. 3 bokstav c) er 
derimot mer omfattende, i den utstrekning det tillater utvikling av visse områder uten å være begrenset 
av de økonomiske vilkårene i artikkel 87 nr. 3 bokstav a), forutsatt at slik støtte ’ikke endrer vilkårene for 
samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser’. Denne bestemmelsen gir Kommisjonen rett til 
å godkjenne støtte som har til hensikt å fremme den økonomiske utviklingen av områder i en medlemsstat 
som er vanskeligstilt i forhold til det nasjonale gjennomsnittet”. Det er Overvåkningsorganets oppfatning 
at det samme gjelder for EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

17) Regionalstøtten som faller inn under unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav c) må imidlertid utgjøre del 
av en godt definert regionalpolitikk i EFTA-staten og være i samsvar med prinsippet om geografisk 
konsentrasjon. I den utstrekning støtten er beregnet på regioner som er mindre vanskeligstilt enn de 
som faller inn under artikkel 61 nr. 3 bokstav a), må både det geografiske omfanget av unntaket og 
støtteintensiteten være sterkt begrenset. Dette tilsier at bare en liten del av en EFTA-stats territorium 
normalt sett kan være berettiget til slik støtte.

18) For å gi nasjonale myndigheter tilstrekkelig spillerom for å velge støtte berettigede områder, uten å sette 
i fare effektiviteten av Overvåknings organets kontrollsystem ved slike typer støtte eller likebehandlingen 
av EFTA-statene, bør utvelgelsen av regioner som kan komme i betraktning under det aktuelle 
unntaket gjøres i en totrinnsprosess som først består av at Overvåknings organet fastsetter en maksimal 
befolkningsdekning for slik støtte i hver av EFTA-statene, og deretter av utvelgelse av støtteberettigede 
regioner.

25.B.3.3.1  Fastsettelse av støtteberettiget nasjonal befolkningsdekning

19) EF-kommisjonen har i sine tilsvarende retningslinjer definert framgangsmåten som benyttes for å fastslå 
støtteberettiget nasjonal befolkningsdekning i medlemsstatene. Metoden omfatter følgende trinn:

a) EF-medlemsstatene vil først motta en kvote som følge av anvendelsen av EF-unntaket som tilsvarer 
artikkel 61 nr. 3 bokstav a)(17).

b) EF-medlemsstatene vil automatisk motta en kvote som tilsvarer befolkningen i enhver region som 
var berettiget til å motta støtte under EF-unntaket som tilsvarer artikkel 61 nr. 3 bokstav a), men som 
ikke lenger innfrir vilkårene i denne artikkelen som følge av sin økonomiske utvikling (slike regioner 
omtales som ”økonomiske utviklings regioner”(18)). 

c) For å muliggjøre fortsatt støtte til regioner med lav befolkningstetthet, vil de aktuelle EF-medlemsstatene 
også motta en kvote basert på folketallet i regioner med lav befolkningstetthet, definert som NUTS 
III-regioner med mindre enn 12,5 innbyggere per kvadratkilometer.

d) Kvoter gitt under bokstav a)-c) ovenfor legges så sammen, og totalbeløpet trekkes så fra den 
samlede befolkningsdekningen på 42 %(19) for medlemsstatene i EF-25. Resten blir så fordelt mellom 
EF-medlemsstatene ved bruk av en fordelingsnøkkel som tar hensyn til den økonomiske situasjonen 
i disse regionene (den detaljerte formelen for utregning av befolkningstall som gir rett til støtte i 
forbindelse med regional utjevning er fastsatt i vedlegg IV i Kommisjonens retningslinjer).

e) Endelig anvendes et sikkerhetsnett slik at ingen EF-medlemsstat skal miste støtteberettigelse for mer 
enn 50 % av befolkningen sammenlignet med retningslinjene fra 1998.

 
20)  EFTA-statene har visse særtrekk som må tas i betraktning ved fastsettelse av befolkning som gir rett til 

støtte:

a) som følge av EFTA-statenes relativt høye BNP per hode, faller ingen regioner inn under unntaket i 
artikkel 61 nr. 3 bokstav a)(20)

b) mange regioner i EFTA-statene er regioner med lav befolkningstetthet 

(16)  Se fotnote 12 ovenfor.
(17)  Ved beregning av befolkningen som kan være støtteberettiget for regionalstøtte under unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav a), 

følger EF-kommisjonen en totrinnsprosess: først fastslås befolknings dekningen ved å anvende testen med 75 % av BNP per hode 
beskrevet i nr. 15, og deretter tas det hensyn til regionene med ”statistisk virkning”, dvs. regioner der BNP per hode bare overstiger 
75 % av gjennomsnittet for EU-25 som følge av den statistiske virkningen av utvidelsen av EU. Dette er regioner på NUTS II-nivå 
som har et BNP per hode på mer enn 75 % av gjennomsnittet for EU-25 men under 75 % av gjennomsnittet for EU-15. I sine 
tilsvarende retningslinjer er EF-kommisjonen av den oppfatning at slike regioner fortsatt skal være berettiget til unntaket som 
tilsvarer artikkel 61 nr. 3 bokstav a) på overgangsbasis inntil 31. desember 2010.

(18)  Slike regioner må skilles fra regionene med ”statistisk virkning” (se fotnote 17 over). Det dreier seg her om regioner som hadde 
BNP per hode på under 75 % av EU-15 og som på grunn av sin økonomiske utvikling ikke lenger innfrir denne forutsetningen 
basert på EU-15.

(19)  EF-kommisjonen har fastsatt grensen for samlet befolkningsdekning til 42 % av de nåværende EF-25 (som følge av en korreksjons-
mekanisme for å sikre at ingen av medlemmene av EF-15 skulle miste mer enn 50 % av sin nåværende befolkningsdekning under 
deres gjeldende regionale støttekart, ligger grensen i praksis på 43,1 %). 

(20)  Dette bør oppfattes som at ingen region i EFTA-statene i) innfrir kravet om 75 % av BNP beskrevet i nr. 15, og ii) er berettiget i 
egenskap av en ”statistisk virkning”-region eller en ”økonomisk utvikling”-region.
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c) endelig er det ingen regioner utenfor regionene med lav befolkningstetthet som faller inn 
under metoden for å utjevne regionale forskjeller som beskrevet i vedlegg IV i Kommisjonens 
retningslinjer.

21)  På grunn av slike særtrekk vil Overvåkningsorganet fastsette den nasjonale befolkningsdekningen på 
grunnlag av regioner med lav befolkningstetthet i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

  Norge har ni NUTS III-regioner med lav befolkningstetthet som utgjør 29,08 % av Norges befolkning. 
Følgelig er den nasjonale befolkningsdekningen for Norge på 29,08 %.

  I henhold til NUTS-klassifiseringssystemet er Island definert som en NUTS III-region (samt som 
NUTS I- og NUTS II-region).  Island har en befolkningstetthet på mindre enn 12,5 innbyggere per 
kvadratkilometer(21). Som nevnt ovenfor (nr. 16 og 17) gir unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav c) 
Overvåkningsorganet myndighet til å godkjenne støtte med formål å fremme utviklingen av regioner 
i en EFTA-stat som er vanskeligstilt i forhold til det nasjonale gjennomsnittet. Videre kan normalt 
bare en liten del av en EFTA-stats territorium være kvalifisert for slik støtte. På denne bakgrunn og 
sett i lys av det spesielle befolkningsmønsteret på Island har Overvåknings organet besluttet å fastsette 
befolkningsdekningen på Island på grunnlag av NUTS IV-regioner med lav befolkningstetthet(22). 31,6 % 
av den islandske befolkningen bor i slike regioner som har en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere 
per kvadratkilometer. Den nasjonale befolkningsdekningen for Island er følgelig 31,6 %.

  Liechtenstein har ingen regioner med lav befolkningstetthet, og følgelig ingen regioner som er 
støtteberettiget på dette grunnlaget.

25.B.3.3.2  Utvelgelse av støtteberettigede regioner

22) Kriteriene for EFTA-statenes utvelgelse av regioner må være tilstrekkelig fleksible til å gi rom for de 
mange forskjellige situasjonene der det å gi nasjonal regionalstøtte potensielt kan rettferdiggjøres, men 
samtidig være åpne og gi tilstrekkelig sikkerhet for at regionalstøtte ikke vil vri handelen og konkurransen 
i et omfang som er i strid med de felles interesser. Følgelig er det Overvåknings organets oppfatning at 
følgende regioner kan komme i betraktning for utvelgelse av de aktuelle EFTA-statene for tildeling av 
regional investeringsstøtte i henhold til unntaks bestemmelsen under artikkel 61 nr. 3 bokstav c)(23):

a) regioner med lav befolkningstetthet: slike områder består hovedsakelig av NUTS II-regioner med 
en befolkningstetthet på under 8 innbyggere per km2, eller NUTS III-regioner når det gjelder Norge 
og NUTS IV-regioner når det gjelder Island(24) med en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere 
per km2(25). En viss fleksibilitet kan imidlertid vises ved utvelgelsen av disse områdene, underlagt 
følgende begrensninger:

– fleksibilitet i utvelgelsen av områder må ikke innebære en økning i befolkningen som dekkes

– NUTS III-områdene som er kvalifisert for fleksibel tolkning må ha en befolkningstetthet på under 
12,5 innbyggere per kvadratkilometer

– de må grense opp til NUTS III-regioner som innfrir kravet om lav befolkningstetthet,

b) regioner som danner sammenhengende soner med en minstebefolkning på minst 100 000 og som 
befinner seg i enten NUTS II- eller NUTS III-regioner som enten har et BNP per hode som er lavere 
enn gjennomsnittet i EØS eller har en arbeidsledighet på over 115 % av det nasjonale gjennomsnittet 
(begge beregnet ut fra gjennomsnitt av de tre siste årenes Eurostat-data),

c) NUTS III-regioner med befolkning på under 100 000 som enten har et BNP per hode som er lavere 
enn gjennomsnittet i EØS eller har en arbeidsledighet på over 115 % av det nasjonale gjennomsnittet 
(begge beregnet ut fra gjennomsnitt av de tre siste årenes Eurostat-data),

d) øyer eller andre regioner kjennetegnet ved tilsvarende geografisk isolasjon(26) som enten har et BNP 
per hode som er lavere enn gjennomsnittet i EØS eller har en arbeidsledighet på over 115 % av det 
nasjonale gjennomsnittet (begge beregnet ut fra gjennomsnitt av de tre siste årenes Eurostat-data),

øyer med under 5000 innbyggere og andre samfunn med under 5000 innbyggere og kjennetegnet av e) 
en tilsvarende geografisk isolasjon,

(21)  Det faktiske tallet er 2,9 innbyggere per kvadratkilometer.
(22)  I henhold til den nåværende NUTS-klassifiseringen utgjør Island i seg selv én NUTS III-region. Dersom denne klassifiseringen 

endres ved innføring av mer enn én NUTS III-region, vil den nasjonale befolkningsdekningen bli fastsatt på bakgrunn av NUTS 
III-nivået.

(23)  Ettersom Island er såpass lite, er det tilstrekkelig at de utpekte regionene enten har et BNP per hode som er lavere enn EFTA-
gjennomsnittet, eller en arbeidsledighet som er over 115 % av det nasjonale gjennomsnittet, og har en befolkning på minst 10 000 
innbyggere.

(24)  I resten av teksten til disse retningslinjene skal NUTS III-regioner, når det gjelder Island, oppfattes som NUTS IV-regioner der 
dette er aktuelt. Dersom den statistiske klassifiseringen av Island endres som beskrevet i fotnote 22, skal de oppfattes som NUTS 
III-regioner der det er aktuelt.

(25)  For å hindre at regioner telles dobbelt, skal dette kriteriet anvendes på resten av regionene etter at det er tatt hensyn til deres relative 
velstand. 

(26)  Eksempelvis halvøyer eller fjellregioner.
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f) NUTS III-regioner eller deler av disse som har grense til lands, eller til sjøs på under 30 km, mot et 
land som ikke er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller EFTA,

g) I velbegrunnede tilfeller kan EFTA-statene også utpeke andre regioner som utgjør sammenhengende 
soner med minstebefolkning på minst 50 000 og som gjennomgår betydelige strukturelle endringer, 
eller som relativt sett er i ferd med å bli satt alvorlig tilbake, i forhold til andre sammenlignbare 
regioner. Det vil være opp til de EFTA-stater som ønsker å benytte denne muligheten å vise at 
tildelingen av regional investeringsstøtte i den aktuelle regionen er berettiget, ved bruk av anerkjente 
økonomiske indikatorer og sammenligninger med situasjonen på EØS-nivå.

23) For å gi EFTA-statene større fleksibilitet for å rette støtte mot svært lokale regionale forskjeller på nivå 
under NUTS III, har EFTA-statene også mulighet til å utpeke andre mindre områder som ikke innfrir 
vilkårene ovenfor, så sant de har en befolkning på minst 20 000(27). Det vil være opp til EFTA-statene 
som ønsker å benytte denne muligheten å vise at områdene som foreslås relativt sett har større behov for 
økonomisk utvikling enn andre områder i regionen, ved bruk av anerkjente økonomiske indikatorer som 
BNP per hode, sysselsettingsnivå eller arbeidsløshet, lokal produktivitet eller kvalifikasjonsindikatorer. 
Overvåknings organet kan godkjenne regionalstøtte til SMB i disse områdene, og den relevante bonusen 
for SMB vil også gjelde. På grunn av den potensielle risikoen for konkurranse vridning ved at virkningen 
forplanter seg videre til mer velstående omkringliggende regioner, vil Overvåkningsorganet ikke 
godkjenne støtte til investeringer gjort av store foretak i disse områdene, eller støtte til investeringer med 
støtteberettigede utgifter over EUR 25 millioner.

24) Overholdelse av totalgrensene for befolkningsdekning for hver EFTA-stat skal vurderes ut fra det faktiske 
befolkningstallet i de aktuelle regionene, på grunnlag av de nyeste tilgjengelige anerkjente statistiske 
opplysninger.

25.B.4 Regional investeringsstøtte

25.B.4.1 Støttens form og øvre grenser for støtte

25.B.4.1.1  Støttens form

25) Regional investeringsstøtte er støtte gitt til et innledende investeringsprosjekt.

26) Innledende investering betyr en investering i materielle og immaterielle eiendeler i forbindelse med:

– oppstart av ny virksomhet

– utvidelse av eksisterende virksomhet

– diversifisering av en virksomhets produksjon i nye tilleggsprodukter

– en fundamental endring i den overordnede produksjonsprosessen i en eksisterende virksomhet.

 ”Materielle eiendeler” betyr eiendeler i forbindelse med tomter, bygninger og anlegg/maskiner. Ved 
oppkjøp av en virksomhet er det bare kostnadene ved kjøp av eiendeler fra tredjeparter som skal tas i 
betraktning, forutsatt at transaksjonen har foregått på markedsmessige vilkår.

 ”Immaterielle eiendeler” betyr eiendeler ved overføring av teknologi gjennom kjøp av patentrettigheter, 
lisenser, fagkunnskap eller ikke-patentert teknisk kunnskap.

 Erstatningsinvesteringer som ikke oppfyller noen av disse vilkårene, er altså utelukket fra konseptet(28).

27) Kjøp av eiendeler direkte knyttet til en virksomhet kan også oppfattes som en innledende investering, 
forutsatt at virksomheten er nedlagt eller ville blitt nedlagt dersom den ikke var blitt kjøpt, og den kjøpes 
av en uavhengig investor(29).

28) Regional investeringsstøtte beregnes enten ut fra materielle og immaterielle investeringskostnader fra det 
innledende investeringsprosjektet, eller (beregnede) lønnskostnader ved arbeidsplasser som skapes direkte 
gjennom investerings prosjektet(30).

29) Støttens form kan variere. Den kan for eksempel ta form av tilskudd, lån med lav rente eller renterefusjon, 
statsgarantier, kjøp av en aksjepost eller en alternativ tilførsel av kapital til gunstige vilkår, fritak for eller 
reduksjon i skatter, trygdeavgifter eller andre pålagte avgifter, eller tilførsel av tomter, varer eller tjenester 
til gunstige priser.

(27)  Denne minste grensen kan reduseres ved øyer og andre områder kjennetegnet av tilsvarende geografisk isolasjon.
(28)  Erstatningsinvesteringer kan imidlertid gjelde som driftsstøtte under visse vilkår beskrevet i avsnitt 25.B.5.
(29)  Følgelig kvalifiserer ikke oppkjøpet av aksjene i en juridisk enhet som en innledende investering i seg selv.
(30)  En arbeidsplass anses som direkte opprettet gjennom et investeringsprosjekt dersom den vedrører aktiviteten som investeringen 

gjelder og skapes innen tre år etter at investeringen er ferdig, dette omfatter arbeidsplasser skapt ved økt utnyttelse av kapasiteten 
investeringen har skapt.
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30) Det er viktig å sikre at regionalstøtten skaper en reell incentivvirkning for å foreta investeringer 
som ellers ikke ville blitt foretatt i områdene som mottar støtte.  Derfor kan støtte bare gis under 
støtteordninger dersom mottakeren har levert en søknad om støtte, og myndighetene som er ansvarlige 
for administrasjonen av ordningene deretter har bekreftet skriftlig(31) at med forbehold for detaljerte 
undersøkelser innfrir prosjektet i prinsippet vilkårene for å være støtteberettiget i henhold til reglene 
fastsatt før arbeidet på prosjektet startet(32). En uttrykkelig henvisning til begge disse forbeholdene må 
være del av alle støtteordninger(33). Ved ekstraordinær støtte må vedkommende myndighet ha utstedt 
et tildelingsbrev, med forbehold om Overvåknings organets godkjenning av tiltaket, før arbeidet startes. 
Dersom arbeidet starter før vilkårene fastsatt i dette avsnittet er oppfylt, vil hele prosjektet være ikke 
støtteberettiget.

31) Når støtten er beregnet på grunnlag av materielle eller immaterielle investerings kostnader, eller 
oppkjøpskostnader i tilfellet som vist i nr. 27 ovenfor, må støttemottakeren for å sikre at investeringen er 
bærekraftig og sunn, samt ligger innenfor de gjeldende støttegrensene, gi et økonomisk bidrag på minst 
25 % av de støtteberettigede kostnadene, enten av egne midler eller gjennom ekstern finansiering, i en 
form som er fri for enhver offentlig støtte(34).

32) For å sikre at investeringen gir et reelt og varig bidrag til regional utvikling, må dessuten vilkårene for 
støtten eller utbetalingen av denne sikre at den aktuelle investeringen i den aktuelle regionen opprettholdes 
i minst fem år etter at støtten er avsluttet(35). Når støtten er beregnet ut fra lønnskostnader, må de aktuelle 
stillingene være besatt innen tre år etter at arbeidet er avsluttet. Hver av arbeidsplassene som investeringen 
skaper må opprettholdes i den aktuelle regionen i fem år fra datoen stillingen først ble besatt. For SMB 
kan EFTA-statene redusere perioden slike investeringer eller stillinger må opprettholdes, fra fem til minst 
tre år.

33) Støttenivået er definert som støtteintensitet sammenholdt med referanse kostnadene. All støtteintensitet 
må beregnes i form av brutto tilskuddsekvivalenter (BTE)(36). Støtteintensiteten målt i brutto tilskudds-
ekvivalenter er den diskonterte verdien av støtten uttrykt i prosent av den diskonterte verdien av de 
støtteberettigede kostnadene. Ved støtte som meldes individuelt til Overvåknings organet, beregnes 
brutto støtteekvivalent på tidspunktet for meldingen. I andre tilfeller diskonteres de støtteberettigede 
investeringskostnadene til verdien på tildelingstidspunktet. Støtte som kan betales i flere avdrag skal 
diskonteres til verdien på tidspunktet den meldes eller vedtas, alt etter hva som er aktuelt. Renten som 
benyttes til slik diskontering og til å beregne støtteandelen i et mykt lån skal være gjeldende referanserente 
på det tidspunktet støtten vedtas. I tilfeller der støtte gis gjennom skattefritak eller lettelse av framtidige 
skatter, skjer diskonteringen av støttens utbetalinger på grunnlag av referanserentene som gjelder på de 
forskjellige tidspunktene skattefordelene får virkning.

25.B.4.1.2 Øvre grenser for støtte (maksimal støtteintensitet) til  store foretak

34) Støtteintensiteten må tilpasses for å ta hensyn til hva slags regionale problemer tiltakene er rettet mot, 
og hvor store de er. Dette betyr at høyeste støtteintensitet i utgangspunktet er lavere i regioner som er 
støtteberettiget under artikkel 61 nr. 3 bokstav c) enn i regioner som er støtteberettiget under artikkel 61 
nr. 3 bokstav a).

35) Utvidelsen av EØS har ført til større velstandsforskjeller innen EØS, og til et behov for å innføre en 
grundigere kategorisering av de aktuelle regionene. For å sikre konsekvens i forhold til framgangsmåten 
i Det europeiske fellesskap, har Overvåkningsorganet besluttet å anvende samme metode.

36) I regioner som faller inn under artikkel 61 nr. 3 bokstav c) må taket på regionalstøtte ikke overstige 15 % 
BTE. Dette reduseres til 10 % BTE ved regioner som både har mer enn 100 % av EØS-gjennomsnittet  
 
 

(31)  Ved støtte der det kreves individuell melding til og godkjenning av Overvåknings organet, må bekreftelsen gis under forutsetning 
av at Overvåknings organet vedtar å godkjenne støtten. 

(32)  ”Arbeidet startes” betyr enten at byggearbeidene startes eller de første faste forpliktelser til å bestille utstyr, ikke inkludert 
innledende forprosjekter.

(33)  Det eneste unntaket fra disse reglene er ved godkjente skatteordninger der et skattefritak eller en skattereduksjon gis automatisk 
ved utgifter som er kvalifisert, uten at det utøves skjønn fra myndighetenes side.

(34)  Dette er for eksempel ikke tilfelle ved et subsidiert lån, offentlige kapitallån eller offentlige innskudd som ikke innfrir prinsippet 
om en investor i en markedsøkonomi, statsgarantier som omfatter elementer av støtte, samt offentlig støtte gitt innenfor rammene 
av regelen om bagatellmessig støtte.

(35)  Denne regelen skal ikke hindre utskiftning av anlegg eller utstyr som er blitt utdatert i løpet av denne femårsperioden som følge av 
rivende teknisk utvikling, forutsatt at den økonomiske aktiviteten opprettholdes i den aktuelle regionen i løpet av minsteperioden.

(36)  Overvåkningsorganet endrer sin tidligere praksis med å omregne regionalstøtte meldt av EFTA-statene til netto støtteekvivalenter 
for å ta hensyn til Den europeiske førsteinstansdomstolens dom av 15. juni 2000 i sak T-298/97, Alzetta. Førsteinstansdomstolen 
fastslo her at: ”Kommisjonen har ikke fullmakt, under systemet med overvåkning av statsstøtte fastsatt gjennom traktaten, til å ta 
hensyn til forekomsten av skatt på støttebeløpet som tildeles når den vurderer hva som er forenlig med traktaten. Slike utgifter 
påløper ikke spesifikt på støtten selv men nedstrøms for denne, og gjelder for den aktuelle støtten som for all annen mottatt inntekt. 
De kan derfor ikke være relevante ved vurderingen av støttens spesifikke virkning på handelen og konkurransen, og særlig ved 
vurderingen av fordelene mottakerne av slik støtte får sammenlignet med konkurrerende foretak som ikke har mottatt slik støtte og 
som også må betale skatt av sine inntekter.” Videre anser Overvåkningsorganet at bruken av BTE, som også brukes til å beregne 
intensiteten ved andre typer statsstøtte, vil gjøre kontrollsystemet for statsstøtte enklere og gi større åpenhet, og at det også tar 
hensyn til den økte andelen av statsstøtte som gis i form av skattefritak.
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i BNP per hode og en lavere arbeidsløshet enn EØS-gjennomsnittet, målt på NUTS III-nivå (basert på 
gjennomsnittet over de tre siste årene, med data fra Eurostat)(37).

37) Regionene med lav befolkningstetthet (tilsvarer NUTS III-nivå eller lavere) samt NUTS III-regioner 
eller deler av disse som grenser opp mot et land som ikke er medlem av Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde eller EFTA, er alltid berettiget til en støtteintensitet på 15 % BTE.

25.B.4.1.3  Bonuser til  små og mellomstore bedrifter

Ved støtte gitt til små og mellomstore bedrifter(38) 38), kan de øvre grensene i avsnitt 25.B.4.1.2 økes med 
20 % BTE for støtte gitt til små bedrifter, og med 10 % BTE for støtte gitt til mellomstore bedrifter(39).

25.B.4.2 Støtteberettigede utgifter

25.B.4.2.1  Støtte beregnet ut fra investeringskostnader

39) Utgifter til tomter, bygninger og anlegg/maskiner(40) er berettiget til støtte til innledende investeringer.

40) For SMB kan kostnadene ved forprosjekter og konsulentutgifter knyttet til investeringen også tas i 
betraktning opp til en støtteintensitet på 50 % av de faktiske påløpte kostnadene.

41) Ved et oppkjøp som vist til i nr. 27 skal bare kostnadene ved å kjøpe eiendeler(41) fra tredjeparter tas i 
betraktning(42).  Transaksjonen må skje på markeds messige vilkår.

42) Kostnader knyttet til kjøp av andre eiendeler enn tomter og bygninger som leies kan bare tas i betraktning 
dersom leien har form av finansiell leasing og inneholder en forpliktelse til å kjøpe eiendelen ved 
kontraktens utløp. Når det gjelder leie av tomter og bygninger, må leieavtalen fortsette i minst fem år etter 
den forventede datoen for avslutning av investeringsprosjektet for store bedrifter, og tre år for SMB.

43) Bortsett fra for SMB og ved oppkjøp, bør eiendelene som kjøpes være nye. Ved oppkjøp skal eiendeler 
som det allerede er gitt oppkjøpsstøtte for før kjøpet, trekkes fra.

44) For SMB kan den fulle kostnaden av investeringer i urørlige eiendeler ved overføring av teknologi 
gjennom oppkjøp av patentrettigheter, lisenser, kunnskap og upatentert teknisk kunnskap alltid tas i 
betraktning. For store foretak er slike kostnader bare støtteberettiget opp til en grense på 50 % av de totale 
støtteberettigede investerings utgiftene for prosjektet.

45) I alle tilfeller vil støtteberettigede urørlige eiendeler være underlagt de nødvendige vilkår for å sikre at de 
forblir knyttet til mottakerregionen som er berettiget til regional støtte, og følgelig at de ikke overføres på 
en måte som er til fordel for andre regioner, særlig regioner som ikke er berettiget til regionalstøtte. Av 
denne grunn må støtteberettigede urørlige eiendeler særlig innfri følgende vilkår:

– de må bare benyttes i foretaket som mottar regionalstøtten

– de må være amortiserbare eiendeler

– de må kjøpes fra tredjeparter på markedsmessige vilkår

– de må inkluderes i firmaets eiendeler og forbli i foretaket som mottar regional støtten i minst fem år 
(tre år for SMB).

25.B.4.2.2  Støtte beregnet ut fra lønnskostnader

46) Som angitt i avsnitt 25.B.4.1.1 kan regionalstøtte også beregnes under henvisning til de forventede 
lønnskostnadene(43) ved arbeidsplassene som skapes som følge av et innledende investeringsprosjekt.

(37)  Unntaksvis kan en høyere støtteintensitet tillates ved en NUTS III-region eller mindre som grenser opp mot en region som faller 
inn under artikkel 61 nr. 3 bokstav a) dersom dette er nødvendig for å sikre at forskjellen mellom de to regionene ikke overstiger 
20 prosentpoeng.

(38)  Vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 av 24. februar 2004 om endring av forordning (EF) 70/2001, EUT L 63 av 
28.2.2004, s. 22, innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 131/2004 av 24.9.2004 (EUT 
L 64 av 10.3.2005, s. 57 og EØS-tillegget nr. 12, s. 42), eller eventuelle etterfølgende forordninger.

(39)  Disse bonusene gjelder ikke for støtte gitt i transportsektoren.
(40)  I transportsektoren er utgifter til kjøp av transport utstyr (bevegelige eiendeler) ikke berettiget til innledende investerings støtte.
(41)  Når oppkjøpet skjer sammen med andre innledende investeringer, skal kostnadene ved sistnevnte legges til kjøpskostnaden.
(42)  I unntakstilfeller kan støtten alternativt beregnes med referanse til (beregnede) lønnskostnader for arbeidsplassene som trygges eller 

opprettes gjennom oppkjøpet. Slike tilfeller må meldes individuelt til Overvåkningsorganet.
(43)  Lønnskostnader betyr totalbeløpene som faktisk utbetales av støttemottakeren for den aktuelle arbeidsinnsatsen, som omfatter 

bruttolønn før skatt og obligatoriske trygdebidrag.
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Å skape arbeidsplasser betyr en netto økning i antall sysselsatte(47) 44) direkte ansatt i et bestemt foretak, 
sammenlignet med gjennomsnittet over de foregående 12 månedene. Eventuelle arbeidsplasser som går 
tapt i denne 12-månedersperioden må derfor trekkes fra det tilsynelatende antallet arbeidsplasser som er 
skapt i denne perioden(45).

48) Støttebeløpet må ikke overstige en viss prosent av lønnskostnadene til den ansatte personen, beregnet 
over to år. Denne prosenten er den samme som den tillatte intensiteten for investeringsstøtte i det aktuelle 
området.

25.B.4.3 Støtte til store investeringsprosjekter

49) Med henblikk på disse retningslinjer vil et ”stort investeringsprosjekt” si en ”innledende investering” som 
definert i disse retningslinjer med støtteberettigede utgifter over EUR 50 millioner(46). For å hindre at et 
stort investeringsprosjekt deles kunstig opp i underprosjekter for å omgå denne bestemmelsen, regnes 
et stort investerings prosjekt som et enkeltstående investerings prosjekt når den innledende investeringen 
foretas over tre år av ett eller flere foretak og består av faste eiendeler kombinert på en økonomisk udelelig 
måte(47).

50) For å beregne hvorvidt de støtteberettigede utgiftene til store investerings prosjekter når de forskjellige 
grenseverdiene i disse retnings linjene, skal de støtteberettigede utgiftene som tas i betraktning være enten 
de tradisjonelle investerings kostnadene eller lønnskostnadene, avhengig av hva som er høyest.

51) I to påfølgende flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investerings prosjekter, 
i 1998(48) og 2004(49), reduserte Overvåkningsorganet maksimal støtteintensitet for store investerings-
prosjekter for å begrense konkurranse vridningen. For enkelhetens og oversiktlighetens skyld har 
Overvåknings organet besluttet å integrere bestemmelsene i det flersektorielle rammeverket fra 2004 (FSR 
2004) i retningslinjene for regionalstøtte 2007–2013.

FSR-2004 får derfor ikke anvendelse for støtte som gis eller meldes(52) 50) etter 31. desember 2006, og 
erstattes med disse retningslinjer(51).

25.B.4.3.1  Økt åpenhet og overvåking av store investeringsprosjekter

53) EFTA-statene må melde individuelt til Overvåkningsorganet eventuell støtte som skal gis til 
investeringsprosjekter under en eksisterende støtteordning dersom foreslått støtte fra alle kilder er høyere 
enn maksimalt tillatt støtte en investering med støtteberettigede utgifter på EUR 100 millioner kan motta 
i henhold til skalaen og bestemmelsene i avsnitt 56(52).

 Grenseverdiene for når melding er påkrevet i forskjellige regioner ved de vanligste støtteintensiteter i 
henhold til disse retningslinjer, er oppsummert i tabellen nedenfor.

Støtteintensitet 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Melding nødvendig EUR  
7,5 mill.

EUR  
11,25 mill.

EUR  
15,0 mill.

EUR  
22,5 mill.

EUR  
30,0 mill.

EUR  
37,5 mill.

54) Når regionalstøtte gis på grunnlag av eksisterende støtteordninger for store investeringsprosjekter som 
ikke krever melding, må EFTA-statene innen 20 arbeidsdager fra støtten tildeles av den kompetente 
myndighet, gi Overvåknings organet de opplysninger som kreves på standardskjemaet fastsatt i vedlegg 
III. Overvåknings organet vil gjøre en oppsummering tilgjengelig for offentligheten på sine nettsider 
(http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/). 

(44)  Antallet ansatt betyr antall årlige arbeidsenheter, nemlig antall personer som er fulltidsansatt i et år, og der deltids- og sesongarbeid 
omregnes til brøker av ALU (årlige arbeidsenheter).

(45)  En slik definisjon er like gyldig for et eksisterende foretak som for et nytt foretak.
(46)  Disse EUR 50 millioner må beregnes ut fra priser og vekslingskurser på dagen støtten gis, eller ved større investeringsprosjekter 

som krever individuell melding, ut fra priser og vekslingskurser på dagen for meldingen.
(47)  For å vurdere om en innledende investering er økonomisk udelelig, vil Overvåknings organet ta hensyn til tekniske, funksjonelle og 

strategiske bindeledd og til den umiddelbare geografiske nærheten.  Økonomisk udelelighet vil bli vurdert uavhengig av eierskap. 
Dette innebærer at for å fastslå om et stort investeringsprosjekt også utgjør et enkeltstående investerings prosjekt, bør vurderingen 
være den samme uavhengig av om prosjektet blir utført av ett foretak, av mer enn ett foretak der investerings kostnadene deles, 
eller av flere foretak som hver dekker kostnadene ved separate investeringer innenfor det samme investerings prosjektet (f.eks. ved 
fellesforetak).

(48)  Tilføyd i kapittel 26.A, Flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investerings prosjekter, som tilsvarer 
Kommisjonens kunngjøring om flersektorielle ramme bestemmelser for regionalstøtte til store investerings prosjekter (EFT C 107 
av 7.4.1998, s. 7), opphevet ved Overvåknings organets vedtak nr. 371/04/COL av 15. desember 2004.

(49)  Tilføyd i kapittel 26.A.
(50)  Investeringsprosjekter som skal meldes individuelt vurderes i henhold til reglene som gjelder på meldingstidspunktet.
(51)  Ettersom disse retningslinjene er svært generelle, har Overvåkningsorganet besluttet at det ikke er teknisk mulig å gi en liste over 

sektorer der det foreligger strukturelle vansker.
(52)  Ekstraordinær støtte må alltid meldes til Overvåkningsorganet. På grunn av de klare virkningene på vilkårene for handel og 

konkurranse, er behovet for konkret begrunnelse av forbindelsen til regional utvikling enda større ved ekstraordinær støtte til store 
individuelle investerings prosjekter.
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55) EFTA-statene må føre detaljerte oversikter om tildeling av støtte til alle store investerings prosjekter. Slike 
oversikter må inneholde all informasjon som er nødvendig for å fastslå at største tillatte støtteintensitet er 
blitt overholdt, og må bevares i ti år fra datoen da støtten ble tildelt.

25.B.4.3.2  Regler for vurdering av store investeringsprosjekter

56) Regional investeringsstøtte til store investeringsprosjekter er underlagt en justert maksimalgrense for 
regionalstøtte(53), på grunnlag av følgende skala:

Støtteberettigede utgifter Justert øvre grense for støtte

Opptil EUR 50 millioner 100 % av grensen for regionalstøtte

For delen mellom EUR 50 millioner og EUR 100 millioner 50 % av grensen for regionalstøtte

For delen som overskrider EUR 100 millioner 34 % av grensen for regionalstøtte

 Det tillatte støttebeløpet for et stort investeringsprosjekt beregnes i henhold til følgende formel: maksimalt 
støttebeløp = R x (50 + 0,50 x B + 0,34 x C), der R er den ujusterte øvre grense for regionalstøtte, B 
er støtteberettigede utgifter mellom EUR 50 millioner og EUR 100 millioner, og C er støtteberettigede 
utgifter over EUR 100 millioner. Dette beregnes på grunnlag av offisielle vekslingskurser som gjelder på 
datoen støtten gis, eller ved støtte som må meldes individuelt, på datoen meldingen gis.

57) Når den totale støtten fra alle kilder overstiger 75 % av den maksimale støtten en investering med 
støtteberettigede utgifter på EUR 100 millioner kan motta, med den normale maksimalstøtten som gjelder 
for store foretak i det godkjente regionale støttekartet på den dato støtten skal gis, og der

a) støttemottakeren står for mer enn 25 % av salget av de(t) aktuelle produktet/produktene på de(t) 
aktuelle markedet/markedene før investeringen, eller vil stå for mer enn 25 % etter investeringen, 
eller

b) produksjonskapasiteten prosjektet skaper er på mer enn 5 % av markedet målt på grunnlag av 
opplysninger om synbart forbruk(54) for det aktuelle produktet, såfremt ikke den årlige gjennomsnittlige 
veksten i det synbare forbruket gjennom de fem siste årene ligger over den gjennomsnittlige årlige 
veksten i BNP i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

 vil Overvåkningsorganet godkjenne regional investeringsstøtte bare etter at detaljert granskning, etter 
å ha innledet undersøkelser i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del 1 artikkel 
1 nr. 2, bekrefter at støtten er nødvendig for å gi en incentivvirkning for investeringen, og at fordelene 
ved støttetiltaket oppveier de resulterende vridninger av konkurransen og samhandelen mellom 
avtalepartene(55).

58) Det aktuelle produktet er vanligvis produktet som omfattes av investerings prosjektet(56). Når prosjektet 
gjelder et mellomprodukt og en betydelig andel av produktet ikke selges på markedet, kan det aktuelle 
produktet være nedstrøms produktet. Det relevante produktmarkedet omfatter det aktuelle produktet og 
dets erstatninger, enten fra forbrukerens side (som følge av produktets kjennetegn, pris og tiltenkte bruk) 
eller fra produsentens side (som følge av fleksibilitet i produktinstallasjonene).

59) Bevisbyrden for at det ikke er tale om situasjoner der nr. 57 bokstav a) og b) får anvendelse, ligger hos 
EFTA-staten(57). Med henblikk på anvendelsen av bokstav a) og b) defineres salg og synbart forbruk på 
det egnede nivået av Prodcom-klassifikasjonen(58), normalt i EØS, eller dersom slike opplysninger ikke er 
tilgjengelige eller relevante, på grunnlag av eventuelle andre generelt godtatte markedssegmenter der det 
finnes statistiske data.

25.B.4.4 Regler om kumulasjon av støtte

60) Grenseverdiene for støtteintensitet fastsatt i avsnitt 25.B.4.1 og 25.B.4.3 ovenfor gjelder for den totale 
støtten:

– når støtte gis samtidig under flere regionale ordninger eller kombinert med ekstraordinær støtte,

– når støtten kommer fra lokale, regionale, nasjonale eller EØS-kilder.

(53)  Utgangspunktet for beregning av de justerte maksimalbeløpene er alltid maksimal støtteintensitet tillatt ved støtte til store foretak 
i henhold til avsnitt 25.B.4.1.2. Det kan ikke gis SMB-bonus til store investeringsprosjekter.

(54)  Synbart forbruk av det aktuelle produktet vil si produksjon pluss import minus eksport.
(55)  Overvåkningsorganet kan senere gi nærmere retningslinjer for de kriterier det vil ta i betraktning ved en slik vurdering. 
(56)  Når et investeringsprosjekt involverer framstilling av flere forskjellige produkter, må man ta hensyn til hvert av produktene.
(57)  Dersom EFTA-staten kan vise at støttemottakeren skaper et nytt produktmarked, trenger vurderingene i nr. 57 bokstav a) og b) 

ovenfor ikke gjennomføres, og støtten vil bli godkjent under skalaen i nr. 56.
(58)  Rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskaps undersøkelse om industriproduksjonen 

(EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1). Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI ved EØS-komiteens beslutning nr. 
7/94.
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61) Når støtte beregnet på grunnlag av materielle eller immaterielle investerings kostnader kombineres med 
støtte beregnet på grunnlag av lønnskostnader, må det tas hensyn til den øvre grense for støtteintensitet 
for den aktuelle regionen(59).

62) Når utgifter som er støtteberettiget i forbindelse med regionalstøtte også er helt eller delvis støtteberettiget 
til andre formål, vil det mest gunstige maksimal beløpet under de gjeldende regler bli anvendt på den felles 
delen.

63) Når EFTA-staten bestemmer at statsstøtte under én ordning kan kombineres med støtte under andre 
ordninger, må den ved hver ordning vise hvordan den vil sikre at vilkårene angitt ovenfor blir overholdt.

64) Regional investeringsstøtte skal ikke legges sammen med bagatellmessig støtte til de samme 
støtteberettigede utgifter for å omgå de øvre grensene for støtteintensitet fastsatt i disse retningslinjene.

25.B.5 Driftsstøtte(60)

65) Regionalstøtte rettet mot å redusere et firmas driftsutgifter (driftsstøtte) er vanligvis forbudt. Unntaksvis 
kan imidlertid slik støtte gis i regioner som faller inn under unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav a) forutsatt 
at i) det er berettiget i forhold til bidraget til den regionale utviklingen og tiltakets natur, og ii) tiltaket står 
i forhold til ulempene det har til hensikt å redusere(61). Det påhviler EFTA-staten å påvise eksistensen av 
og betydningen av eventuelle ulemper. Videre kan visse bestemte former for driftsstøtte godtas i regioner 
med lav befolkningstetthet og i de minst befolkede områdene.

Driftsstøtte bør i prinsippet bare gis i forbindelse med et forhåndsdefinert sett av støtteberettigede utgifter 66) 
eller kostnader(62), og være begrenset til en viss andel av disse kostnadene.

67) Grunnet særtrekk ved finansiell og konsernintern virksomhet som definert i avsnitt J (kode 65, 66 og 67), 
og konsernintern virksomhet som faller innenfor avsnitt K (kode 74) i den europeiske NACE-koden, er 
det svært begrenset sannsynlighet for at driftsstøtte til slike aktiviteter kan fremme regional utvikling, 
men svært stor risiko for at den kan vri konkurransen, som angitt i retningslinjenes kapittel 17.B(63). 
Overvåkningsorganet vil derfor ikke godkjenne driftsstøtte til sektoren for finansiell eller konsernintern 
virksomhet i henhold til disse retningslinjene, så sant ikke slik støtte gis under generelle ordninger som 
er åpne for alle sektorer, og har til hensikt å motvirke ytterligere transport- eller sysselsettingskostnader. 
Driftsstøtte med henblikk på å fremme eksport er likeledes utelukket.

68) Ettersom driftsstøtte har til hensikt å motvirke forsinkelser og flaskehalser i regional utvikling, bør den 
med de unntak som er fastsatt i nr. 69 og 70 alltid være midlertidig og reduseres over tid, og bør fases ut 
når de aktuelle regionene oppnår reell konvergens med de mer velstående områdene i EØS(64). 

69) Som et unntak fra punktet ovenfor kan driftsstøtte som ikke både blir gradvis redusert og er begrenset 
i tid, likevel godkjennes i de minst befolkede regionene, i den utstrekning den har til hensikt å hindre 
eller redusere fortsatt avfolking av disse regionene(65). De minst befolkede regionene utgjør eller tilhører 
regioner på NUTS II-nivå når det gjelder Norge og NUTS IV-nivå når det gjelder Island(66), med en 
befolkningstetthet på 8 personer per km2 eller mindre, og strekker seg til tilliggende og sammenhengende 
mindre områder som oppfyller det samme kriteriet for befolkningstetthet.

I regioner med lav befolkningstetthet kan dessuten støtte som ikke både blir gradvis redusert og er 70) 
begrenset i tid, og som har til hensikt delvis å motvirke høye transportkostnader, likevel godkjennes under 
følgende forutsetninger:

– støtten kan bare brukes til å kompensere for ekstra transportkostnader, der det tas hensyn til 
andre ordninger for transportstøtte. Støttebeløpet kan beregnes på et representativt grunnlag, men 
systematisk overkompensering må unngås;

– støtte kan bare gis i forbindelse med ekstra transportkostnader for varer som produseres i regionene 
med lav befolkningstetthet innenfor de nasjonale grensene til det aktuelle landet. Slik støtte må ikke  
 
 

(59)  Vilkåret anses for oppfylt dersom summen av støtte til den innledende investeringen, uttrykt i prosent av investeringen, og 
av støtten til sysselsetting, uttrykt i prosent av lønnskostnadene, ikke overstiger det gunstigste resultatet av en anvendelse av 
maksimumsbeløpet for regionen i henhold til kriteriene enten i avsnitt 25.B.4.1 eller i avsnitt 25.B.4.3.

(60)  Som ved andre former for regionalstøtte er tildeling av driftsstøtte alltid underlagt de spesifikke regler som måtte gjelde i bestemte 
sektorer.

(61)  Driftsstøtte arter seg særlig som skattefritak eller reduksjoner av sosiale avgifter som ikke er knyttet til støtteberettigede 
investeringskostnader.

(62)  Eksempelvis erstatningsinvesteringer, transportkostnader eller lønnskostnader.
(63)  Overvåkningsorganets retningslinjer er tilgjengelige på: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.
(64)  Prinsippet om gradvis reduksjon må også opprettholdes dersom nye ordninger for driftsstøtte meldes for å erstatte eksisterende 

ordninger. Fleksibilitet ved anvendelsen av dette prinsippet kan imidlertid tillates ved ordninger for driftsstøtte utformet for 
å utjevne geografiske ulemper for forskjellige områder som befinner seg i regioner som faller inn under artikkel 61 nr. 3  
bokstav a).

(65)  Det er EFTA-statens plikt å påvise at den foreslåtte støtten er nødvendig og egnet for å hindre eller redusere fortsatt avfolking.
(66)  Dersom NUTS-klassifiseringen for Island endres (se fotnote 22) bør det gjeldende NUTS-nivået endres tilsvarende.
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bli eksportstøtte. Støtte kan ikke gis til transport eller overføring av produkter fra foretak uten en 
alternativ beliggenhet (produkter fra gruveindustrien, vannkraftverk osv.);

– støtten må kunne tallfestes objektivt på forhånd, på grunnlag av et forhold mellom støtte per tonn/
kilometer, og det må utarbeides en årlig rapport som blant annet viser hvordan dette forholdet 
virker;

– beregningen av tilleggskostnader må være basert på den mest økonomiske transportmåten og den 
korteste veien mellom produksjons- eller bearbeidingsstedet og kommersielle kanaler som benytter 
denne form for transport; det skal også tas hensyn til eksterne kostnader for miljøet.

71) I alle tilfeller bør behovet for og nivået av driftsstøtte revurderes regelmessig for å sikre at det er relevant 
på lang sikt for den aktuelle regionen. Overvåknings organet vil derfor bare godkjenne ordninger for 
driftsstøtte så lenge disse retningslinjer gjelder.

72) For å verifisere virkningen driftsstøtteordninger har på handelen og konkurransen, skal EFTA-statene 
hvert år gi en enkeltstående rapport for hver NUTS II-region(67) der det gis driftsstøtte, med en oversikt 
over totale utgifter, eller beregnede inntekter som er gitt avkall på, under hver ordning for driftsstøtte 
godkjent i den aktuelle regionen, og der de ti største mottakerne av driftsstøtte i den aktuelle regionen 
oppgis(68), med angivelse av mottakenes aktivitets sektor(er) og hvor mye støtte hver av dem mottar.

25.B.6 Støtte til nystiftede småbedrifter

73) Selv om nystiftede småbedrifter møter vanskeligheter i hele EØS, synes det som om den økonomiske 
utviklingen av de assisterte regionene blir hindret gjennom relativt lave nivåer nyskapende aktivitet, og 
særlig gjennom enda lavere nivåer enn gjennomsnittet når det gjelder oppstart av bedrifter. Det synes 
derfor nødvendig å innføre en ny form for støtte, som kan gis i tillegg til regional investeringsstøtte, for å 
gi incentiver til oppstart av bedrifter og den tidlige utviklingen av småbedrifter i områdene som støttes.

For å sikre at slik støtte er effektivt målrettet, bør den være gradert i henhold til vanskene hver kategori av 74) 
region står overfor. For å unngå en uakseptabel risiko for konkurransevridning, herunder fortrenging av 
eksisterende foretak, bør støtten i hvert fall i en innledende periode være strengt begrenset til småbedrifter, 
av begrenset omfang og gradvis reduseres.

75) Overvåkningsorganet vil følgelig godkjenne støtteordninger som gir støtte inntil totalt EUR 1 million per 
foretak(69) til små foretak med økonomisk aktivitet i regioner som faller inn under unntaket i artikkel 61 
nr. 3 bokstav c). Årlig støtte gitt til nystiftede småbedrifter må ikke overstige 33 % av den ovennevnte 
samlede støtte per foretak.

76) Støtteberettigede utgifter er juridiske utgifter, rådgivnings- og konsulentutgifter samt administrative 
kostnader direkte knyttet til stiftelsen av foretaket, samt følgende kostnader i den utstrekning de faktisk 
påløper i de første fem årene etter foretaket stiftes(70):

– renter på ekstern finansiering og utbytte på utnyttet egenkapital som ikke overstiger referansesatsen,

– kostnader for leie av produksjonsanlegg/utstyr,

– energi, vann, oppvarming, skatt (unntatt merverdiavgift og selskapsskatt på næringsinntekter) samt 
administrative gebyrer,

– avskrivning, kostnader for leie av produksjonsanlegg/utstyr samt lønnskostnader, inkludert påbudte 
trygdeavgifter, kan også tas med forutsatt at de underliggende investeringene eller sysselsettings- og 
rekrutterings tiltakene ikke har nytt godt av andre former for støtte.

77) Støtteintensiteten kan ikke overstige 25 % av de støtteberettigede utgiftene påløpt de første tre årene etter 
stiftelsen av foretaket, og 15 % i de to etterfølgende årene.

78) Disse intensitetene økes med 5 % i regioner med befolkningstetthet under 12,5 innbyggere/km2 og på 
små øyer med befolkning under 5000, og i andre samfunn av samme størrelse som lider under tilsvarende 
isolasjon.

(67) For Island, med det passende NUTS-nivå.
(68)  Med henblikk på støttebeløpet som mottas.
(69)  Støtteberettigede bedrifter er småbedrifter i betydningen av vedlegg 1 artikkel 2 i kommisjons forordning (EF) nr. 364/2004 av  

25. februar 2004, innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 131/2004 av 24.9.2004 
(EUT L 64 av 10.3.2005, s. 57 og EØS-tillegget nr. 12, s. 42), eller eventuelle etterfølgende forordninger, som er selvstendige i 
henhold til artikkel 3 i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 og som er stiftet for mindre enn fem år siden.

(70)  Merverdiavgift, direkte fortjeneste på forretningsdriften og inntektsskatt er ikke støtteberettigede utgifter.
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79) EFTA-staten skal etablere det nødvendige system for å sikre at de øvre grensene for støttebeløp og relevant 
støttebeløp i forhold til de aktuelle støtteberettigede kostnadene ikke overskrides. Særlig skal støtten i 
henhold til dette kapittelet ikke kumuleres med annen offentlig støtte (herunder bagatellmessig støtte) for 
å omgå bestemmelsene om høyeste støtteintensitet eller støttebeløp.

80) Å gi støtte som er uttrykkelig rettet mot nystiftede foretak kan skape uheldige incentiver for eksisterende 
småbedrifter til å legge ned og starte opp igjen med henblikk på å motta slik støtte. EFTA-statene bør 
være oppmerksom på denne risikoen og bør utforme støtteordningene slik at dette problemet unngås, 
eksempelvis gjennom begrensninger på søknader fra eiere av firmaer som nylig er nedlagt.

25.B.7 Regionale støttekart og erklæringer om samsvar

81) De regioner i en EFTA-stat som er berettiget til regional investeringsstøtte i henhold til de unntak og de 
støttegrenser som fastsettes for støtte til nyinvesteringer(71) og som godkjennes for hver region, utgjør 
samlet det regionale støttekartet for en EFTA-stat. Det regionale støttekartet definerer også hvilke 
regioner som har rett til å gi støtte til foretak. Ordninger for driftsstøtte omfattes ikke av de regionale 
støttekartene, og vurderes fra sak til sak på grunnlag av en melding fra den aktuelle EFTA-staten i henhold 
til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3).

82) EF-domstolen har fastsatt at de ”vedtak” der EF-kommisjonen innfører de regionale støttekartene for 
hver EF-medlemsstat skal oppfattes som en integrert del av retningslinjene for regionalstøtte, og skal 
ha bindende virkning bare under forutsetning av at de er godkjent av EF-medlemsstatene(72). Etter 
Overvåknings organets oppfatning gjelder det samme for Overvåkningsorganets vedtak.

83) Videre bør det minnes om at de regionale støttekartene også definerer omfanget av eventuelle 
gruppeunntak som fritar regionalstøtte fra meldeplikten i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3, enten slik støtte gis på grunnlag av forordning (EF) 70/2001(73) eller på 
grunnlag av eventuelle framtidige unntak for andre former av regionalstøtte.  

84) I henhold til disse retningslinjene skal det regionale støttekartet, avhengig av EFTA-statenes 
sosioøkonomiske situasjon, omfatte regioner som EFTA-statene utpeker som berettiget til å motta 
regionalstøtte i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav c) opp til grensene for befolkningsdekning fastsatt 
i samsvar med avsnitt 25.B.3.3.1.

85) Forutsatt at de overholder vilkårene i disse retningslinjer, har EFTA-statene selv ansvar for å avgjøre 
hvorvidt de ønsker å gi regionalstøtte og opp til hvilket nivå. Snarest mulig etter at disse retningslinjer 
er vedtatt bør derfor hver EFTA-stat i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del 
I artikkel 1 nr. 3 gi melding om et enkeltstående støttekart for regionalstøtte som dekker hele statens 
nasjonale territorium.

Overvåkningsorganet vil vurdere meldingen i henhold til framgangsmåten fastsatt i overvåknings- 86) 
og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. Ved avslutningen av vurderingen publiserer 
Overvåkningsorganet de godkjente regionale støttekartene i EØS-delen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende. Disse kartene vil tre i kraft 1. januar 2007, eller den dato de godkjennes 
av Overvåkningsorganet dersom dette skjer senere, og vil bli oppfattet som en integrert del av disse 
retningslinjene.

87) Meldingen skal tydelig angi de regioner som foreslås som støtteberettigede etter artikkel 61 nr. 3 bokstav c) 
og støtteintensitetene som foreslås for store foretak, idet det tas hensyn til justeringer i maksimalbeløpene 
for regionalstøtte til store investeringsprosjekter. 

88) Det bør gis detaljert tilleggsinformasjon for å forklare utpekingen av regioner i henhold til artikkel 61  
nr. 3 bokstav c) ut over økonomisk utvikling, lav befolknings tetthet og grenseregioner, inkludert detaljert 
angivelse av regionene det gjelder, befolkningsdata, informasjon om BNP og arbeidsløshetstall i de 
aktuelle regionene, og eventuell annen relevant informasjon.

89) For å sikre kontinuiteten som er essensiell for langsiktig regional utvikling, bør listen over regioner som 
EFTA-statene melder i prinsippet gjelde for hele perioden 2007–2013. Den kan imidlertid revideres 
midtveis i perioden, i 2010(74). Enhver EFTA-stat som ønsker å endre listen over regioner som er 
støtteberettiget i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav c) eller de gjeldende støtteintensiteter, må melde dette 
til Overvåkningsorganet før 1. april 2010. Eventuelle endringer av regioner i denne sammenheng kan ikke 
overstige 50 % av den samlede dekningen EFTA-staten er innrømmet under artikkel 61 nr. 3 bokstav c). 

(71)  Justert i henhold til nr. 56 når det gjelder støtte som må meldes individuelt i forbindelse med store investerings prosjekter.
(72)  EF-domstolens dom av 18. juni 2002 i sak C-242/00, Tyskland mot Kommisjonen. 
(73) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore 

bedrifter, endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 om endring av forordning (EF) nr. 70/2001 for å utvide dens 
virkeområde til å omfatte støtte til forskning og utvikling (EUT L 63 av 28.2.1004, s. 22), innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV 
nr. 1f ved EØS-komiteens beslutning nr. 131/2004 av 24. september 2004 (EUT L 64 av 10.3.2005, s. 57 og EØS-tillegget nr. 12 
av 10.3.2005, s. 42).

(74)  Bestemmelsene om revurdering midtveis i perioden skal ikke være til hinder for at den nasjonale befolkningsdekningen for Island 
endres før 2010 dersom NUTS-klassifiseringen i dette landet endres som beskrevet i fotnote 22 over, før dette.
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Regioner som mister sin støtteberettigelse for regionalstøtte som følge av denne revurderingen midtveis i 
perioden, vil ikke være berettiget til noen overgangsstøtte. Videre kan EFTA-statene til enhver tid melde 
en anmodning til Overvåkningsorganet om å tilføye ytterligere regioner på listen, inntil den relevante 
befolkningsdekningen er nådd.

25.B.8 Ikrafttredelse, gjennomføring, åpenhet og revurdering

90) Overvåkningsorganet har til hensikt å anvende disse retningslinjer på all regionalstøtte som gis etter  
31. desember 2006. Regionalstøtte gitt eller som skal gis før 2007 vil bli vurdert i henhold til retningslinjene 
for regionalstøtte av 1999.

91) Ettersom de må stå i sammenheng med de regionale støttekartene, kan meldinger om regionale 
støtteordninger eller ekstraordinær støtte som skal gis etter 31. desember 2006, normalt ikke regnes 
som fullstendige inntil det regionale støttekartet for den aktuelle EFTA-staten er vedtatt i henhold til 
bestemmelsene i avsnitt 25.B.7. Følgelig vil Overvåkningsorganet vanligvis ikke vurdere meldinger om 
regionale støtteordninger som skal gjelde etter 31. desember 2006 eller ekstraordinær støtte som skal 
gis etter denne dato, før det regionale støttekartet for den aktuelle EFTA-staten er vedtatt(75). Det samme 
gjelder støtteordninger for nystiftede småbedrifter som faller inn under disse retningslinjers avsnitt 
25.B.6.

92) Overvåkningsorganet anser at anvendelsen av disse retningslinjene vil føre til betydelige endringer 
i reglene som gjelder for regionalstøtte i alle EFTA-statene. Videre synes det nødvendig å revurdere 
den fortsatte berettigelsen av og virkningen av alle regionale støtteordninger, noe som omfatter både 
investerings støtte og ordninger for driftsstøtte. Av disse grunner foreslår Overvåknings organet følgende 
formålstjenlige tiltak overfor EFTA-statene i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 
del I artikkel 1 nr. 1:

– Med forbehold for artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens 
artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter, endret ved forordning (EF) 364/2004 
(innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f ved EØS-komiteens beslutning nr. 131/2004 av 
25.9.2004 [EUT L 64 av 10.3.2005, s. 57, og EØS-tillegget nr. 12 av 10.3.2005, s. 42]), og artikkel 11 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 2204/2002 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte 
til sysselsetting (innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g ved EØS-komiteens beslutning nr. 
83/2003 av 20.6.2003 [EUT L 257 av 9.10.2003, s. 39, og EØS-tillegget nr. 51 av 9.10.2003, s. 250]), 
skal EFTA-statene tidsbegrense anvendelsen av alle eksisterende regionalstøtte ordninger på støtte 
som gis innen 31. desember 2006.

– når ordninger for støtte til miljøvern tillater at det gis regional investeringsstøtte til miljøinvesteringer i 
henhold til retningslinjenes kapittel 15 fotnote 31(76), skal EFTA-statene endre 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,

– EFTA-statene skal endre andre støtteordninger i den grad det er nødvendig for å sikre at eventuell 
regional tilleggsstøtte, slik som de ordninger som er tillatt for opplærings støtte, 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 artikkel 61 nr. 3 bokstav c) i henhold til det regionale støttekartet som er vedtatt av 
Overvåknings organet og som er gjeldende på den dato støtten gis.

 Overvåkningsorganet vil be EFTA-statene bekrefte at de godtar disse forslagene innen en måned.

93) Overvåkningsorganet anser dessuten at ytterligere tiltak er nødvendig for å bedre muligheten for 
innsyn i regionalstøtten. Særlig synes det nødvendig å sikre at EFTA-statene, økonomiske aktører, 
interesserte parter og Overvåkningsorganet selv har enkel tilgang til den fulle teksten i alle gjeldende 
regionalstøtteordninger i EFTA-statene. Overvåkningsorganet anser at dette lett kan oppnås ved å 
opprette lenkede nettsteder. Følgelig vil Overvåkningsorganet i sin vurdering av regionale støtteordninger 
systematisk kreve at EFTA-statene legger den fullstendige teksten til den endelige støtteordningen ut 
på Internett, og at nettadressen for denne publiseringen meldes til Overvåkningsorganet. Prosjekter der 
utgifter påløp før datoen ordningen ble publisert, vil ikke være berettiget til regionalstøtte.

Overvåkningsorganet kan til enhver tid beslutte å revidere eller endre disse retningslinjer dersom det 94) 
skulle være nødvendig av konkurransepolitiske grunner eller for å ta hensyn til annen EØS-politikk og 
internasjonale forpliktelser.

(75)  Overvåkningsorganet informerer EFTA-statene om at for å redusere arbeidet i forbindelse med meldeplikten i størst mulig grad, 
har EF-kommisjonen tilkjennegitt at den har til hensikt å gjøre bruk av sin myndighet til å erklære at alle oversiktlige ordninger 
for regional investeringsstøtte som er i samsvar med det nasjonale regionale støttekartet godkjent for den aktuelle medlemsstaten, 
er fritatt fra meldeplikten i henhold til traktatens artikkel 88 nr. 3. Et slikt system innebærer ikke at ekstraordinære individuelle 
støtteordninger og driftsstøtte er fritatt fra meldeplikten.  Videre gjelder fortsatt de nåværende kravene om informasjon og 
individuelle krav om meldeplikt ved store enkeltstående støtteprosjekter, herunder støtte som er gitt under ordninger som er unntatt. 
Inntil EF-kommisjonen formelt har vedtatt en slik forskrift og inntil denne er innlemmet i EØS-avtalen, er slike typer ordninger 
for investeringsstøtte imidlertid underlagt de generelle kravene om meldeplikt som fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 og del II artikkel 2.

(76)  Overvåkningsorganets retningslinjer er tilgjengelige på: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.
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VEDLEGG I

Definisjon av stålindustrien

For disse retningslinjers formål består stålindustrien av foretakene som driver med framstilling av de stålprodukter som 
er angitt nedenfor:

Produkt Kode i den kombinerte nomenklatur(*)

Råjern 7201

Ferrolegeringer 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Jernprodukter framstilt ved direkte 
reduksjon av jernmalm og andre 
jernsvamper

7203

Jern og ulegert stål 7206

Halvfabrikater av jern eller ulegert 
stål

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11;
7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15;
7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57;
7207 20 71

Flatvalsede produkter av jern eller 
ulegert stål

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00;
7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53;  
7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00;  
7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19;  
7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10;  
7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33;  
7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20;  
7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 
7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

Stenger av jern eller stål, varmvalsede, 
i uregelmessig oppkveilede ringer 
eller ruller

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

Andre stenger av jern eller ulegert 
stål

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

Profiler av jern eller ulegert stål 7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33;
7216 40; 7216 50; 7216 99 10

Rustfritt stål 7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

Flatvalsede produkter av rustfritt 
stål

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22;
7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34;
7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10;
7220 90 11; 7220 90 31

Stenger av rustfritt stål 7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

Flatvalsede produkter av annet 
legert stål

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00;
7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10;
7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20;
7226 94 20; 7226 99 20

Stenger av annet legert stål 7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15;
7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90;
7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30;
7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69;
7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31;
7228 80

Spundveggjern 7301 10 00

Skinner og sporveksler 7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10;
7302 10 20

Rør og hule profiler, sømløse 7303; 7304

Sveisede jern- eller stålrør med ytre 
diameter over 406,4 mm

7305

(*)  EFT L 279 av 23.10.2001, s. 1.
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VEDLEGG II

Definisjon av den syntetiske fiberindustrien

For disse retningslinjers formål består den syntetiske fiberindustrien av:

– ekstrusjon/teksturisering av alle generiske typer fiber og garn basert på polyester, polyamid, akryl eller 
polypropylen, uansett sluttbruk, eller

– polymerisering (herunder polykondensering) der dette er integrert med ekstrusjon på grunn av maskineriet som 
benyttes, eller

– alle tilknyttede prosesser knyttet til samtidig installering av ekstrusjons-/teksturiserings kapasitet fra den potensielle 
støttemottakeren eller andre foretak i konsernet støttemottakeren tilhører og som, innenfor den konkrete forretnings-
aktiviteten, normalt er integrert med slik kapasitet på grunn av maskineriet som benyttes.
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VEDLEGG III

Skjema for å gi opplysninger om store investeringsprosjekter i henhold til nr. 54

Støtte til fordel for (navn på foretaket/foretakene som mottar støtten):1. 

Støtteordningens referanse (Overvåkningsorganets referanse til eksisterende ordning(er) støtten tildeles etter):2. 

Offentlig(e) organ(er) som gir støtten (navn og data for tildelende myndighet(er)):3. 

EFTA-stat der investeringen finner sted:4. 

Region (NUTS III-nivå) der investeringen finner sted:5. 

Kommune (tidligere NUTS V-nivå) der investeringen finner sted:6. 

Type prosjekt (opprettelse av nytt foretak, utvidelse av eksisterende foretak, utvide produksjonen i eksisterende 7. 
foretak til nye tilleggsprodukter, fundamental endring i den samlede produksjonsprosessen i eksisterende 
foretak):

Produkter som framstilles eller tjenester som ytes på grunnlag av investeringsprosjektet (med Prodcom/NACE-8. 
betegnelser eller CPA-betegnelser for prosjekter i serviceyrker):

Kort beskrivelse av investeringsprosjektet:9. 

Diskontert støtteberettiget kostnad for investeringsprosjektet (i EUR):10. 

Diskontert støttebeløp (brutto) i EUR:11. 

Støtteintensitet (% i brutto støtteekvivalent):12. 

Eventuelle vilkår ved utbetalingen av den foreslåtte støtten:13. 

Prosjektets planlagte oppstart- og sluttdato:14. 

Dato for tildeling av støtten:15. 
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vEDTAK I EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

nr. 226/06/COL

av 19. juli 2006

om kart over støtteberettigede områder og nivået av støtte (Norge)

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 overvåknings organ og en 
domstol(3), særlig artikkel 24,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 og del II artikkel 
4 nr. 3,

under henvisning til Overvåkningsorganets retningslinjer(4) for anvendelse og fortolkning av EØS-
avtalens artikkel 61 og 62, særlig retningslinjenes kapittel 25.B om nasjonal regionalstøtte 2007–2013,

og ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte

 Ved brev av 12. juni 2006 fra Det kongelige fornyings- og administrasjonsdepartementet, mottatt 
og registrert av Overvåkningsorganet 12. juni 2006 (dokument nr. 377954), underrettet de norske 
myndigheter i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 om 
et nytt kart over støtteberettigede områder og nivået av støtte i Norge, som skal gjelde fra 1. januar 
2007 til 31. desember 2013.

2. Bakgrunn

 Ved brev av 6. april 2006 til den norske delegasjonen til Den europeiske union (dokument  
nr. 369211) underrettet Overvåknings organet norske myndigheter om at Overvåknings organet hadde 
innført nye retningslinjer for nasjonal regionalstøtte for 2007–2013 i form av et nytt kapittel 25.B i 
retningslinjene for statsstøtte.

 Overvåkningsorganet foreslo videre i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I 
artikkel 1 nr. 1 overfor norske myndigheter å innføre formålstjenlige tiltak beskrevet i retningslinjene 
for statsstøtte kapittel 25.B.8(5).

 Ved brev av 10. mai 2006 fra den norske delegasjonen til Den europeiske union, mottatt og registrert 
av Overvåknings organet 11. mai 2006 (dokument nr. 373737), godtok norske myndigheter de 
foreslåtte formålstjenlige tiltak.

 Det nye kapittel 25.B i retningslinjene for statsstøtte fastsetter at det kan gis nasjonal investeringsstøtte 
for å fremme den økonomiske utviklingen av visse vanskeligstilte regioner. For at EFTA-statene 
skal kunne gi slik støtte, må et kart over støtteberettigede områder meldes til og godkjennes av 
Overvåknings organet.

(1) Heretter kalt Overvåkningsorganet.
(2) Heretter kalt EØS-avtalen.
(3) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(4) Retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og 

domstolsavtalen, vedtatt og utferdiget av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994, kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og 
EØS-tillegget nr. 32 av 3.9.1994, sist endret 9. april 2006. Heretter omtalt som retningslinjene for statsstøtte. Retningslinjene for 
statsstøtte er tilgjengelige på http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.

(5) Nummer 92.

2008/EØS/11/02
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 Regioner med lav befolkningstetthet, i utgangspunktet definert som regioner på NUTS-nivå III(6) 
med færre enn 12,5 innbyggere per kvadratkilometer, kan tas med på kartet. En viss fleksibilitet er 
imidlertid mulig i definisjonen av støtteberettigede områder. Deler av regioner på NUTS-nivå III kan 
også være støtteberettiget dersom de har lav befolkningstetthet, dersom den samlede befolkningen i 
områdene som mottar støtte ikke øker som følge av dette, og dersom de aktuelle områdene grenser 
opp mot regioner på NUTS-nivå III som innfrir kravene til lav befolkningstetthet.

3. Beskrivelse av det foreslåtte kartet

3.1 Metodikk og dekning: geografiske enheter

 I Norge tilsvarer NUTS-nivå III fylker, mens NUTS-nivå V tilsvarer kommuner. Norge har for tiden 
19 fylker og 431 kommuner(7).

 Norge har ni regioner på NUTS-nivå III med færre enn 12,5 innbyggere per kvadratkilometer. Det 
dreier seg om følgende fylker: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, 
Hedmark, Oppland, Telemark og Aust-Agder.

 Hele de fire NUTS III-regionene Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane foreslås berettiget 
til nasjonal regionalstøtte.

 Bare visse deler av de fem andre fylkene med lav befolkningstetthet (Nord-Trøndelag, Hedmark, 
Oppland, Telemark og Aust-Agder) foreslås tatt med på kartet.

 Etter norske myndigheters oppfatning ville ikke et regionalt støttekart basert utelukkende på NUTS-
nivå III gjenspeile den virkelige situasjonen i Norge med tanke på regionale utfordringer som følge 
av lav befolkning, klimatiske forhold og økonomiske ulemper. Følgelig har norske myndigheter på 
grunnlag av fleksibilitets reglene foreslått å utelukke deler av de fem fylkene med lav befolknings-
tetthet som ikke oppfattes å trenge regionalstøtte, og i stedet ta med ”deler av NUTS III-regioner” 
som møter kravene om lav befolknings tetthet, i tilstøtende NUTS III-regioner med høyere 
befolkningstetthet. Dette gjør de norske myndighetene i stand til å utelukke ”sterke” kommuner i 
fylker som innfrir kravene om lav befolknings tetthet, og ta med ”svakere stilte” kommuner i fylker 
som ikke innfrir dette kriteriet.

 Områder i fylker med lav befolkningstetthet som ikke omfattes av det regionale støttekartet

 Tabell 1 nedenfor viser hvilke områder norske myndigheter har utelukket fra NUTS III-regionene 
som innfrir kravet om lav befolkningstetthet.

Tabell 1

Fylke Kommuner

Nord-Trøndelag Stjørdal, Levanger

Aust-Agder Iveland, Birkenes, Froland, Lillesand, Arendal, Grimstad

Telemark Bamble, Siljan, Skien, Porsgrunn

Oppland Gran, Lunner, Jevnaker, Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer

Hedmark Elverum, Sør-Odal, Nord-Odal, Stange, Løten, Ringsaker, Hamar

 Områdene som er utelukket har en samlet befolkning på 445 006 innbyggere.

(6) Som definert i “Statistical regions in the EFTA countries and in the candidate countries”, utgitt 2001 av Kommisjonen for De 
europeiske fellesskap og De europeiske fellesskaps statistiske kontor.

(7) Befolkningsdata i resten av vedtaket er per 1. januar 2005.
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 Områder i fylker med høy befolkningstetthet som omfattes av det regionale støttekartet

 Tabell 2 nedenfor viser områder som ligger i fylker med mer enn 12,5 innbyggere per 
kvadratkilometer, men som norske myndigheter har tatt med på det regionale støttekartet på 
bakgrunn av fleksibilitetsreglene.

Tabell 2

Fylke Kommuner

Sør-Trøndelag Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Meldal, Rennebu, Oppdal, Osen, 
Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, Agdenes, Ørland, Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne

Møre og Romsdal Aure, Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy, Eide, 
Aukra, Sandøy, Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes, Haram, Stordal, Stranda, Norddal, 
Ørsta, Volda, Herøy, Sande, Vanylven, Kristiansund, Frei

Hordaland Masfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Austevoll, Samnanger, Kvam, Voss, Granvin, 
Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Etne

Rogaland Vindafjord, Utsira, Kvitsøy, Finnøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund, Sokndal

Vest-Agder Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Åseral, Marnardal, Flekkefjord, Farsund

Buskerud Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Krødsherad, Sigdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, 
Flå

Østfold Rømskog, Marker, Aremark

 Områdene som er tatt med har en samlet befolkning på 374 739 innbyggere og en gjennomsnittlig 
befolkningstetthet på 5,8 innbyggere per kvadratkilometer.

 Tabell 3 nedenfor viser befolkning og befolkningstetthet i alle NUTS III-regioner og deler av NUTS 
III-regioner som foreslås berettiget til å motta regionalstøtte

Tabell 3

NUTS nivå III / deler av NUTS nivå III Befolkning 2005
Befolkningstetthet  

(per km2)

Østfold* 5 331 6,0

Hedmarkº 71 875 3,2

Opplandº 70 611 3,3

Buskerud* 32 291 3,1

Telemarkº 65 680 4,7

Aust-Agderº 25 826 3,8

Vest-Agder* 31 942 6,0

Rogaland* 29 510 6,2

Hordaland* 73 630 5,9

Sogn og Fjordane’ 107 032 5,7

Møre og Romsdal* 132 586 9,9

Sør-Trøndelag* 68 480 4,1

Nord-Trøndelagº 90 881 4,4

Nordland’ 236 825 6,2

Troms’ 152 741 5,9

Finnmark’ 73 074 1,5

Total 1 268 515 4,5

*  Deler av NUTS III-regioner som foreslås tatt med i henhold til fleksibilitetsreglene (se tabell 2 ovenfor)
º Fylker med lav befolkningstetthet der ikke hele fylket er inkludert. Tallene utgjør delene det er gitt melding om.
‘  Fylker med lav befolkningstetthet der hele fylket er inkludert.
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 Samlet foreslås 286 kommuner som berettiget til å motta nasjonal regionalstøtte. Dette utgjør  
1 268 515 innbyggere per 1. januar 2005, og tilsvarer 27,5 % av Norges befolkning.

3.2 Øvre grenser for støtte

 Norske myndigheter foreslår at alle områder som er tatt med på kartet, skal omfattes av maksimal 
støttesatser.

 Tabell 4 nedenfor viser de øvrige grensene for meldt støtte.

Tabell 4

Geografisk område
Generell øvre grense for 

støtte (BTE)*
Tillegg for mellomstore 

bedrifter(8) (BTE)
Tillegg for små bedrifter 

(BTE)(9)

Alle støtteberettigede 
områder

15 % 10 % 20 %

* Brutto tilskuddsekvivalent

II. vURDERING

1. Formaliteter ved meldingen

 Kapittel 25.B.7 i retningslinjene for statsstøtte(810) fastsetter at ”de regioner i en EFTA-stat som er 
berettiget til regional investeringsstøtte i henhold til de unntak og de støttegrenser som fastsettes for 
støtte til nyinvesteringer og som godkjennes for hver region, utgjør samlet det regionale støttekartet 
for en EFTA-stat”.

 Å opprette kartet utgjør i seg selv ikke noen direkte støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 1. Godkjenningen av kartet fastsetter imidlertid, sammen med retnings linjene for regionalstøtte, 
rammene for tildeling av støtte under ordningene for regional støtte.

 Ved å godta de formålstjenlige tiltakene har den norske regjeringen gått med på å melde ett enkelt 
nasjonalt støttekart i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1  
nr. 3(911). Meldingen datert 12. juni 2006 (dokument nr. 377954) utgjør en komplett melding. 
Norske myndigheter har dermed oppfylt sine forpliktelser i henhold til de formålstjenlige tiltak de 
har akseptert, og i henhold til overvåknings- og domstols avtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. 
Følgelig vil Overvåknings organet, i tråd med kapittel 25.B.7 nr. 86, vurdere meldingen i henhold til 
framgangsmåten fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3.

 Overvåkningsorganets vurdering av meldingen er basert på kriteriene fastsatt i retningslinjene for 
statsstøttes kapittel 25.B.3–4.

2. Anvendelse av de relevante reglene for statsstøtte

2.1 Metodikk og dekning

 I henhold til retningslinjene for statsstøtte kapittel 25.B.3.3.2 har norske myndigheter foreslått en 
metode basert på to geografiske enheter med henblikk på å fastsette regionene som er kvalifisert for 
unntak i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

(10) Nummer 81.
(11) Nummer 85.

(8) Vedlegg 1 til kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 av 25. februar 2004 om endring av forordning (EF) 70/2001, EUT L 63 av 
28.2.2004, s. 22, innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f) gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 131/2004 av 24.9.2004 (EUT 
L 64 av 10.3.2005, s. 57, og EØS-tillegget nr. 12 av 10.3.2005, s. 42), eller eventuelle etterfølgende forordninger.

(9) Se fotnote 7.
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 Fylkene Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane (fylker med lav befolkningstetthet der hele 
fylket omfattes av meldingen)

 Norske myndigheter har meldt fylkene Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane på grunnlag 
av retningslinjene for statsstøtte kapittel 25B.3.3.2, nr. 22, som fastsetter at:

 ”[Det er] Overvåkningsorganets oppfatning at følgende regioner kan komme i betraktning for 
utvelgelse fra EFTA-statenes side for tildeling av regional investeringsstøtte i henhold til unntaks-
bestemmelsen under artikkel 61 nr. 3 bokstav c):

regioner med lav befolkningstetthet: Slike områder består stort sett av NUTS II-regioner med en a) 
befolkningstetthet på under 8 innbyggere per km2 eller NUTS III-regioner når det gjelder Norge 
(…) med en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per km2” (utheving tilføyd).

 Finnmark har en befolkningstetthet på 1,5 innbyggere per km2 (den samlede befolkningen er  
73 074). Troms har en befolkningstetthet på 5,9 innbyggere per km2 (den samlede befolkningen er 
152 741). Nordland har en befolkningstetthet på 6,2 innbyggere per km2 (den samlede befolkningen 
er 236 825). Sogn og Fjordane har en befolkningstetthet på 5,7 innbyggere per km2 (den samlede 
befolkningen er 107 032).

 Overvåkningsorganet anser følgelig at denne del av forslaget tilfredsstiller kriteriene i kapittel 
25..3.3.2.

 De andre meldte områdene

 I kapittel 25.3.3.2 i retningslinjene for statsstøtte fortsetter nr. 22 bokstav a) som følger:

 ”En viss fleksibilitet kan imidlertid vises ved utvelgelsen av disse områdene, underlagt følgende 
begrensninger:

fleksibilitet i utvelgelsen av områder må ikke innebære en økning i befolkningen som dekkes−	

NUTS III-områdene som er kvalifisert for fleksibel tolkning må ha en befolkningstetthet på under −	
12,5 innbyggere per kvadratkilometer

de må grense opp til NUTS III-regioner som innfrir kravet om lav befolkningstetthet”.−	

 Retningslinjene for statsstøtte åpner uttrykkelig for muligheten til å anvende en viss fleksibilitet i 
utvelgelsen av områder som kan motta regionalstøtte dersom følgende tre vilkår er innfridd:

i) Fleksibilitet i utvelgelsen av områder må ikke innebære en økning i befolkningen som dekkes

 Overvåkningsorganet anser dette vilkåret for å være oppfylt, ettersom områdene som er utelatt 
fra kartet i regioner med lav befolkningstetthet og som i utgangspunktet er kvalifisert, har en 
befolkning på 445 006 innbyggere (se tabell 1 ovenfor). Områdene som er tatt med i tabellen 
under anvendelse av fleksibilitetsreglene har en befolkning på 374 739 innbyggere, som angitt i 
teksten under tabell 2 ovenfor.

ii) NUTS III-områdene som er kvalifisert for fleksibel tolkning må ha en befolkningstetthet på under 
12,5 innbyggere per kvadratkilometer

 Delene av NUTS III-områdene som er kvalifisert for fleksibel tolkning, og deres befolkningstetthet, 
er følgende(1210): Østfold (6,0 innbyggere per km²), Buskerud (3,1 innbyggere per km²), Vest-
Agder (6,0 innbyggere per km²), Rogaland (6,2 innbyggere per km²), Hordaland (5,9 innbyggere 
per km²), Møre og Romsdal (9,9 innbyggere per km²) og Sør-Trøndelag (4,1 innbyggere per 
km²).

 Overvåkningsorganet finner at vilkåret om at delene av NUTS III-områder som er kvalifisert for 
en fleksibel tolkning må ha en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per kvadratkilometer, 
er oppfylt.

(12) Se tabell 3 ovenfor.
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iii) Delene av NUTS III-regionene må grense opp til NUTS III-regioner som oppfyller kravet om lav 
befolkningstetthet

 NUTS III-områdene som er kvalifisert for fleksibel tolkning (Østfold, Buskerud, Vest-Agder, 
Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag) grenser opp mot NUTS III-regionene 
som innfrir kravet om lav befolkningstetthet (Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Sogn 
og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) slik det framgår av kartet over 
områder foreslått for regionalstøtte i vedtakets vedlegg 1(1113).

 Overvåkningsorganet finner følgelig at dette vilkåret er oppfylt.

 Det området som foreslås av de norske myndigheter omfatter dessuten totalt 27,5 % av befolkningen, 
dette overstiger ikke grenseverdien for den samlede nasjonale befolkning på 29,08 % som er fastsatt 
i kapittel 25.B.3.3.1(1214). Vedlegg 2 til dette vedtaket viser alle kommuner som norske myndigheter 
har foreslått som kvalifisert til å motta regionalstøtte.

2.2 Øvre grenser for støtte

 Norske myndigheter har foreslått generelle øvre grenser for støtte for alle områder som faller 
inn under det regionale støttekartet på 15 % GGE for større foretak, med et tillegg på 10 % for 
mellomstore foretak og 20 % for små foretak.

 Dette er i samsvar med bestemmelsene i retningslinjene for statsstøtte kapittel 25B.4.1.2(1315) som 
fastsetter at: ”Regionene med lav befolkningstetthet (tilsvarer NUTS III-nivå eller mindre) samt 
NUTS III-regioner eller deler av disse som grenser opp mot et land som ikke er medlem av Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde eller EFTA, er alltid kvalifisert for en støtteintensitet på 
15 % BTE” (utheving tilføyd).

 Retningslinjene for statsstøtte(1416) fastsetter videre at ”ved støtte gitt til små og mellomstore bedrifter, 
kan de øvre grensene i kapittel 25.B.4.1.2 (se nr. 37 ovenfor) økes med 20 % BTE for støtte gitt til 
små bedrifter, og med 10 % BTE for støtte gitt til mellomstore bedrifter”.

 Overvåkningsorganet konkluderer derfor med at maksimal støtteintensitet for regional 
investeringsstøtte, som foreslått av norske myndigheter, er i samsvar med retningslinjene for 
statsstøtte.

3. vedtakets omfang og kumulasjon av støtte

 Kartet over områder som kan motta støtte, skal i prinsippet gjelde fra 1. januar 2007 til 31. desember 
2013. Som fastsatt i kapittel 25.B.7 i retningslinjene for statsstøtte kan det imidlertid foretas en ny 
vurdering midtveis i perioden, i 2010(1517).

 Vedtaket begrenser ikke Overvåkningsorganets myndighet til å revidere kartet i henhold til 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 dersom dette skulle bli nødvendig 
før utløpet av perioden angitt ovenfor.

 Norske myndigheter blir minnet om at ved anvendelse av regionale støtteordninger på skipsbygging 
kan den øvre grensen for støtte på 12,5 % for regioner som faller inn under artikkel 61 nr. 3  
bokstav c, ikke overskrides, i henhold til retningslinjene for statsstøtte avsnitt 24B.3.3.6(16 18) sett i 
sammenheng med retningslinjenes kapittel 24B.

(13) Kommunene Aremark, Rømskog og Marker (som ligger i NUTS III-regionen Østfold) grenser strengt tatt ikke opp mot resten 
av kartet over støtteberettigede områder, men er tatt med ettersom avstanden mellom disse kommunene og NUTS III-regionen 
Hedmark er på under 10 kilometer, og befolkningstettheten i disse kommunene er svært lav (gjennomsnittlig 6 innbyggere per km²). 
Den samlede befolkning i disse kommunene er 5331.

(14) Nummer 21.
(15) Nummer 37.
(16) Nummer 38.
(17) Nummer 89.
(18)  Nummer 26 bokstav c).



28.2.2008 Nr. 11/25EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 De foreslåtte øvre grensene for støtte er kumulative, dvs. de fastsetter øvre grenser for regional 
investeringsstøtte fra alle offentlige kilder til et bestemt investeringsprosjekt.

 Videre skal ikke regional investeringsstøtte legges sammen med bagatellmessig støtte til de samme 
støtteberettigede utgifter for å omgå de maksimale støttesatsene fastsatt i retningslinjene for 
statsstøtte.

 Enhver regional støtteordning som ikke er omfattet av gruppeunntak og som trer i kraft etter  
31. desember 2006 skal meldes til Overvåkningsorganet i henhold til overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3.

 Videre minnes norske myndigheter om at i henhold til kapittel 25.B.8 i retningslinjene for 
statsstøtte skal enhver eksisterende regional støtteordning, inkludert investeringsstøtte, som gis etter  
31. desember 2006 og som ikke er omfattet av gruppeunntak, endres i den grad det er nødvendig, 
og skal meldes til Overvåkningsorganet i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 
3 del I artikkel 1 nr. 3.

4. Konklusjoner

 Det meldte kartet over områder som kan motta støtte gjenspeiler kravene i retningslinjene for 
statsstøtte, og Overvåkningsorganet kan godta kartet over regioner som kan motta støtte i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Overvåkningsorganet har vedtatt å godkjenne forslaget til kart over områder som kan motta støtte og 
maksimal støttesatser i Norge, meldt til Overvåkningsorganet ved brev av 12. juni 2006. Vedlegg 1 til dette 
vedtak, som viser det regionale støttekartet for Norge for 2007–2013, utgjør en integrert del av kapittel 
25.B i retningslinjene for statsstøtte. Vedlegg 2 til dette vedtak angir alle kommuner som er berettiget til 
å motta regionalstøtte.

Artikkel 2

Med forbehold for overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 skal kartet over 
områder som er berettiget til å motta regional investeringsstøtte gjelde fra 1. januar 2007 til 31. desember 
2013.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.

Artikkel 4

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2006

For EFTAs overvåkningsorgan

 Bjørn T. Grydeland Kristján Andri Stefánsson

 President Medlem av kollegiet
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VEDLEGG 1

Regionalt støttekart for Norge 2007–2013
Befolkningsdekning 27,5 prosent

Berettiget til å motta regionalstøtte

Ikke berettiget til å motta regionalstøtte
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VEDLEGG 2

Liste over kommuner som norske myndigheter har foreslått som berettiget til å motta regionalstøtte

Tabellen nedenfor viser alle kommuner som norske myndigheter har foreslått som berettiget til å motta regionalstøtte.

Fylke Kommuner

Finnmark Sør-Varanger, Båtsfjord, Unjárga-Nesseby, Deatnu-Tana, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Kárásjohka-
Karasjok, Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hasvik, Loppa, Alta, Guovdageaidnu-
Kautokeino, Hammerfest, Vadsø, Vardø

Troms Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Gáivuotna-Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Balsfjord, 
Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Salangen, Bardu, Lavangen, Gratangen, 
Ibestad, Bjarkøy, Skånland, Kvæfjord, Tromsø, Harstad

Nordland Moskenes, Andøy, Sortland, Øksnes, Bø, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Værøy, Røst, 
Ballangen, Evenes, Tjeldsund, Lødingen, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, 
Beiarn, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Træna, Lurøy, Rana, Hemnes, Nesna, Dønna, Hattfjelldal, 
Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal, Narvik, 
Bodø

Nord-Trøndelag Leka, Nærøy, Vikna, Flatanger, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, 
Lierne, Snåsa, Inderøy, Namdalseid, Verran, Mosvik, Verdal, Leksvik, Frosta, Meråker, Namsos, 
Steinkjer

Sør-Trøndelag Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Meldal, Rennebu, Oppdal, Osen, Roan, Åfjord, 
Bjugn, Rissa, Agdenes, Ørland, Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne

Møre og Romsdal Aure, Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy, Eide, Aukra, Sandøy, 
Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes, Haram, Stordal, Stranda, Norddal, Ørsta, Volda, Herøy, Sande, 
Vanylven, Kristiansund, Frei

Sogn og Fjordane Flora, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, 
Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, 
Selje, Eid, Hornindal, Gloppen, Stryn

Hordaland Masfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Austevoll, Samnanger, Kvam, Voss, Granvin, Ulvik, 
Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Etne

Rogaland Vindafjord, Utsira, Kvitsøy, Finnøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund, Sokndal

Vest-Agder Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Åseral, Marnardal, Flekkefjord, Farsund

Aust-Agder Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle

Telemark Notodden, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, 
Fyresdal, Tokke, Vinje

Buskerud Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Krødsherad, Sigdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Oppland Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Søndre Land, 
Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang

Hedmark Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, 
Tynset, Alvdal, Folldal, Os

Østfold Rømskog, Marker, Aremark
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vEDTAK I EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

nr. 378/06/COL

av 6. desember 2006

om kart over støtteberettigede områder og nivået av støtte (Island)

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 overvåknings organ og en 
domstol(3), særlig artikkel 24,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 og del II artikkel 
4 nr. 3,

under henvisning til Overvåkningsorganets retningslinjer(4) for anvendelse og fortolkning av EØS-
avtalens artikkel 61 og 62, særlig retningslinjenes kapittel 25.B om nasjonal regionalstøtte 2007–2013,

og ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte

 Islands delegasjon til Den europeiske union oversendte ved brev av 10. juli 2006 et brev fra Det 
islandske finansdepartementet av 7. juli 2006, begge mottatt og registrert av Overvåknings organet 
11. juli 2006 (dokument nr. 380966), der islandske myndigheter i henhold til overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 underrettet om et nytt kart over støtteberettigede 
områder og nivået av støtte i Island, gjeldende fra 1. januar 2007 til 31. desember 2013. Meldingen 
er basert på en ny NUTS-klassifisering av Island i to NUTS III-regioner, og ble inngitt under 
forutsetning av at EUROSTAT ville godta forslaget fra den islandske regjering om å innføre en 
slik ny klassifisering.

 Ved brev av 13. juli 2006 (dokument nr. 381227) underrettet Overvåkningsorganet de islandske 
myndigheter om at så lenge det ikke var bekreftet at EUROSTAT hadde formelt godkjent forslaget 
om at Island skulle klassifiseres som to NUTS III-regioner, kunne Overvåkningsorganet ikke ta 
stilling til det foreslåtte kartet.

 Islands delegasjon til Den europeiske union oversendte ved brev av 20. oktober 2006 et brev 
fra Det islandske finansdepartementet av 20. oktober 2006, begge mottatt og registrert av 
Overvåkningsorganet 25. oktober 2006 (dokument nr. 395420), der islandske myndigheter 
underrettet Overvåkningsorganet om en endring i meldingen om det regionale støttekartet for 
Island for 2007–2013.

 Ved brev av 25. oktober 2006 (dokument nr. 396970) anmodet Overvåkningsorganet islandske 
myndigheter om ytterligere opplysninger.

 Ytterligere opplysninger ble sendt Overvåkningsorganet ved brev fra Finansdepartementet av  
16. november 2006 (dokument nr. 398727).

(1) Heretter kalt Overvåkningsorganet.
(2) Heretter kalt EØS-avtalen.
(3) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(4) Retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og 

domstolsavtalen, vedtatt og utferdiget av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994, kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og EØS-
tillegget nr. 32 av 3.9.1994, sist endret 25. oktober 2006. Heretter omtalt som retningslinjene for statsstøtte. Retningslinjene for 
statsstøtte er tilgjengelige på http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.

2008/EØS/11/03
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2. Bakgrunn

 Ved brev av 6. april 2006 til den islandske delegasjonen til Den europeiske union (dokument  
nr. 369212) underrettet Overvåknings organet islandske myndigheter om at Overvåknings - 
organet hadde innført nye retningslinjer for nasjonal regionalstøtte for 2007–2013 i form av et nytt 
kapittel 25.B i retningslinjene for statsstøtte.

 Overvåkningsorganet foreslo videre i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 
3 del I artikkel 1 nr. 1 overfor islandske myndigheter å innføre formålstjenlige tiltak beskrevet i 
retningslinjene for statsstøtte kapittel 25.B.8(5).

 Ved brev av 11. april 2006 fra den islandske delegasjonen til Den europeiske union, mottatt 
og registrert av Overvåknings organet 12. mai 2006 (dokument nr. 369986), godtok islandske 
myndigheter de foreslåtte formålstjenlige tiltak.

 Det nye kapittel 25.B i retningslinjene for statsstøtte fastsetter at det kan gis nasjonal 
investeringsstøtte for å fremme den økonomiske utviklingen av visse vanskeligstilte regioner. For 
at EFTA-statene skal kunne gi slik støtte, må et kart over støtteberettigede områder meldes til og 
godkjennes av Overvåknings organet.

 Det nye kapittel 25.B i retningslinjene for statsstøtte fastsetter at regioner med lav 
befolkningstetthet, i utgangspunktet definert som NUTS III-regioner(6) med færre enn 12,5 
innbyggere per kvadratkilometer, vil kunne tas med på kartet. I henhold til det nåværende NUTS-
klassifiseringssystemet er Island definert som en slik NUTS III-region (samt som NUTS I- og NUTS 
II-region). Island har en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per kvadratkilometer(7). Sett 
i lys av det spesielle befolkningsmønsteret på Island har Overvåkningsorganet besluttet å fastsette 
befolknings dekningen på Island på grunnlag av NUTS IV-regioner med lav befolknings tetthet. 
31,6 % av den islandske befolkningen bor i slike regioner som har en befolknings tetthet på under 
12,5 innbyggere per kvadratkilometer. Den nasjonale befolkningsdekningen for Island er følgelig 
31,6 %.

 Med tanke på en forestående reform av den islandske NUTS-klassifiseringen har 
Overvåkningsorganet i det nye kapittel 25.B i retningslinjene for statsstøtte(8) uttrykkelig fastsatt 
at kartet over støtteberettigede områder vil kunne defineres med referanse til NUTS III-regioner 
dersom det blir innført mer enn én NUTS III-region på Island.

 Ved brev fra de islandske myndigheter av 25. oktober 2006 ble Overvåkningsorganet underrettet 
om at EUROSTAT hadde godkjent den nye NUTS-klassifiseringen for Island basert på to NUTS 
III-regioner med virkning fra 1. januar 2008.

3. Beskrivelse av de foreslåtte kartene

 Islandske myndigheter har gitt melding om to kart over støtteberettigede områder, basert på 
to etterfølgende NUTS-klassifiseringer: ett basert på den nåværende NUTS-klassifiseringen 
for tidsrommet fra 1. januar 2007 til 31. desember 2007, og ett basert på den nye NUTS-
klassifiseringen for tidsrommet fra 1. januar 2008 til 31. desember 2013.

3.1 Foreslått kart for perioden 1. januar 2007 – 31. desember 2007

3.1.1. Metodikk og dekning

 Seks NUTS IV-regioner på Island har færre enn 12,5 innbyggere per kvadratkilometer: Austurland, 
Norðurland eystra, Norðurland vestra, Suðurland, Vestfirðir og Vesturland. Alle disse NUTS 
IV-regionene foreslås berettiget til å motta nasjonal regionalstøtte.

(5) Nummer 92.
(6) Som definert i “Statistical regions in the EFTA countries in the candidate countries”, utgitt 2001 av Kommisjonen for De 

europeiske fellesskap og De europeiske fellesskaps statistiske kontor.
(7) Det faktiske tallet er 2,9 innbyggere per kvadratkilometer.
(8) Nummer 21.
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 Områdene som er tatt med har en samlet befolkning på 96 010 innbyggere og en gjennomsnittlig 
befolkningstetthet på 0,95 innbyggere per kvadratkilometer(9). Befolkningen i disse områdene 
utgjør 31,4 % av den samlede befolkningen på Island.

 Det foreslåtte kartet over støtteberettigede områder fra 1. januar 2007 til 31. desember 2007 består 
av de seks NUTS IV-regionene som nevnt ovenfor, og som illustrert på kartet i vedlegg 1 til dette 
vedtak.

 Vedlegg 2 til dette vedtak viser en oversikt over kommunene som omfattes av det regionale 
støttekartet for perioden 1. januar 2007 – 31. desember 2007.

3.1.2 Øvre grenser for støtte

 De islandske myndigheter foreslår at alle områder som omfattes av kartet skal falle inn under 
maksimal støtteintensitet som fastsatt i Overvåkningsorganets retningslinjer for regionalstøtte.

 Tabell 1 nedenfor viser meldt støtteintensitet.

Tabell 1:

Geografisk område
Generell øvre grense for 

støtte (BTE)*
Tillegg for mellom store 

bedrifter(10) (BTE)
Tillegg for små 

bedrifter(11) (BTE)

Alle støtte berettigede 
områder

15 % 10 % 20 %

*  Brutto tilskuddsekvivalent

3.2 Foreslått kart for perioden 1. januar 2008 – 31. desember 2008

3.2.1 Metodikk og dekning

 Ved brev av 9. juni 2006 anmodet islandske myndigheter formelt om at EUROSTAT skulle innføre 
en ny NUTS-klassifisering av Island som to NUTS III-regioner. Disse to NUTS III-regionene 
er henholdsvis hovedstadsområdet (“Höfuðborgarsvæði”) og Island utenfor hovedstadsområdet 
(“Landsbyggð”). NUTS III-regionen ”Island utenfor hoved stads området” tilsvarer valgdistriktene 
nordvest, nordøst og sør.

 Generaldirektøren for EUROSTAT underrettet ved brev av 27. september 2006 islandske 
myndigheter om at den nye inndelingen av Island i to NUTS III-regioner vil tre i kraft fra 1. januar 
2008.

 Områdene som er tatt med, har en samlet befolkning på 113 485 innbyggere og en gjennomsnittlig 
befolknings tetthet på 1,2 innbyggere per kvadratkilometer(10). Befolkningen i disse områdene 
utgjør 37,5 % av den samlede befolkningen på Island.

 Det foreslåtte kartet over støtteberettigede områder fra 2008-2013 består av de tre valgdistriktene 
utenfor hovedstads området, som illustrert på kartet i vedlegg 3 til dette vedtak.

 Vedlegg 4 til dette vedtak viser en oversikt over kommunene som omfattes av det regionale 
støttekartet for perioden 1. januar 2008 – 31. desember 2013.

(9) Befolkningstallene er basert på beregnede folketallsdata per 1. oktober 2006.
(10) Som definert i vedlegg i til kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 av 25. februar 2004 om endring av forordning (EF) 70/2001 

(EUT L 63 av 28.2.2004, s. 22), innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 131/2004 av 
24.9.2004 (EUT L 64 av 10.3.2005, s. 57 og EØS-tillegget nr. 12, s. 42), eller eventuelle etterfølgende forordninger.

(11)  Jf. fotnote 10.
(12) Befolkningstallene er basert på beregnede folketallsdata per 1. april 2006.
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3.2.2 Øvre grenser for støtte

 De islandske myndigheter foreslår at alle områder som omfattes av kartet skal falle inn under 
maksimal støtteintensitet.

 Tabell 2 nedenfor viser meldt støtteintensitet.

Tabell 2

Geografisk område
Generell øvre grense for 

støtte (BTE)*
Tillegg for mellom store 

bedrifter(13) (BTE)
Tillegg for små bedrifter(14) 

(BTE)

Alle støtteberettigede 
områder

15 % 10 % 20 %

*  Brutto tilskuddsekvivalent

II. vURDERING

1. Formaliteter ved meldingen

 Kapittel 25.B.7 i retningslinjene for statsstøtte(1115) fastsetter at ”de regioner i en EFTA-stat som er 
berettiget til regional investeringsstøtte i henhold til de unntak og de støttegrenser som fastsettes 
for støtte til nyinvesteringer og som godkjennes for hver region, utgjør samlet det regionale 
støttekartet for en EFTA-stat”.

 Å opprette kartet utgjør i seg selv ikke noen direkte støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 
1. Godkjenningen av kartet fastsetter imidlertid, sammen med retningslinjene for regionalstøtte, 
rammene for tildeling av støtte under ordningene for regionalstøtte.

 Ved å godta de formålstjenlige tiltakene, har den islandske regjeringen gått med på å gi melding 
om ett enkelt regionalt støttekart, i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 
del I artikkel 1 nr. 3(1216). Meldingen datert 7. juli 2006 (dokument nr. 380966), med endringer av  
25. oktober 2006 (dokument nr. 395420) og som komplettert ved brev av 16. november 2006, utgjør 
en fullstendig melding. Islandske myndigheter har dermed oppfylt sine forpliktelser i henhold til 
de formålstjenlige tiltak de har akseptert, og i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. Følgelig vil Overvåkningsorganet, i tråd med kapittel 25.B.7  
nr. 86, vurdere meldingen i henhold til framgangsmåten fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3.

 Overvåkningsorganets vurdering av meldingen er basert på kriteriene fastsatt i retningslinjene for 
statsstøtte kapittel 25.B.3–4.

2. Anvendelse av de relevante reglene for statsstøtte

2.1 Regionalt støttekart for perioden 1. januar 2007 – 31. desember 2007

2.1.1 Metodikk og dekning

 I henhold til retningslinjene for statsstøtte kapittel 25.B.3.3.2 har islandske myndigheter foreslått 
en metode basert på NUTS IV-regioner med en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per 
kvadratkilometer.

 Overvåkningsorganet merker seg at det foreslåtte støtteberettigede området har et samlet folketall 
på 96 010 innbyggere og en befolkningstetthet på 0,95 innbyggere per kvadratkilometer. Det 
foreslåtte kartet over støtteberettigede områder omfatter 31,4 % av den samlede befolkning på 
Island. Den samlede befolknings dekningen på 31,4 % som foreslås av islandske myndigheter  
 

(15) Nummer 81.
(16) Nummer 85.

(13) Jf. fotnote 10.
(14) Jf. fotnote 10.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 11/32 28.2.2008

overstiger ikke grenseverdien for samlet nasjonal befolkning på 31,6 % som er fastsatt i kapittel 
25.B.3.3.1 (1317).

 Overvåkningsorganet finner at denne del av forslaget tilfredsstiller de relevante kriterier i kapittel 
25.B i retningslinjene for statsstøtte.

2.1.2 Øvre grenser for støtte

Islandske myndigheter har foreslått generelle øvre grenser for støtte for alle områder som faller 
inn under det regionale støttekartet på 15 % BTE for større foretak, med et tillegg på 10 % for 
mellomstore foretak og 20 % for små foretak.

Dette er i samsvar med bestemmelsene i retningslinjene for statsstøtte kapittel 25.B.4.1.2(1418) som 
fastsetter at: ”Regionene med lav befolkningstetthet (tilsvarer NUTS III-nivå eller lavere) samt 
NUTS III-regioner eller deler av disse som grenser opp mot et land som ikke er medlem av Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde eller EFTA, er alltid kvalifisert for en støtteintensitet 
på 15 % BTE” (utheving tilføyd).

Retningslinjene for statsstøtte(1519) fastsetter videre at ”ved støtte gitt til små og mellomstore 
bedrifter, kan de øvre grensene i avsnitt 25.B.4.1.2 økes med 20 % BTE for støtte gitt til små 
bedrifter, og med 10 % BTE for støtte gitt til mellomstore bedrifter”.

Overvåkningsorganet konkluderer derfor med at maksimal støtteintensitet for regional investerings-
støtte, som foreslått av islandske myndigheter, er i samsvar med retnings linjene for statsstøtte.

2.2 Regionalt støttekart for perioden 1. januar 2008 – 31. desember 2008

2.2.1 Metodikk og dekning

I henhold til retningslinjene for statsstøtte kapittel 25.B.3.3.2 har islandske myndigheter foreslått 
en metode basert på NUTS III-regioner med en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per 
kvadratkilometer.

Overvåkningsorganet merker seg at det foreslåtte støtteberettigede området har et samlet folketall på 
113 485 innbyggere og en befolkningstetthet på 1,2 innbyggere per kvadratkilometer. Det foreslåtte 
kartet over støtteberettigede områder omfatter 37,5 % av den samlede befolkning på Island. Den 
totale befolknings dekningen på 37,5 % som foreslås av de islandske myndigheter overstiger 
grenseverdien for samlet nasjonal befolkning som er fastsatt i kapittel 25.B.3.3.1(1620). Overvåknings-
organet har imidlertid åpnet for muligheten for å revurdere den totale befolkningsdekningen på 
Island dersom klassifiseringen endres ved å innføre mer enn én NUTS III-region(1721). Den høyere 
befolknings dekningen kan derfor godtas.

Overvåkningsorganet finner at denne del av forslaget tilfredsstiller de relevante kriterier i kapittel 
25.B i retningslinjene for statsstøtte.

2.2.2 Øvre grenser for støtte

Islandske myndigheter har foreslått generelle øvre grenser for støtte for alle områder som faller 
inn under det regionale støttekartet på 15 % GGE for større foretak, med et tillegg på 10 % for 
mellomstore foretak og 20 % for små foretak.

Dette er i samsvar med bestemmelsene i retningslinjene for statsstøttes kapittel 25.B.4.1.2(2218) som 
fastsetter at: ”Regionene med lav befolkningstetthet (tilsvarer NUTS III-nivå eller lavere) samt 
NUTS III-regioner eller deler av disse som grenser opp mot et land som ikke er medlem av Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde eller EFTA, er alltid kvalifisert for en støtteintensitet 
på 15 % BTE” (utheving tilføyd).

(17) Nummer 21.
(18) Nummer 37.
(19) Nummer 38.
(20) Nummer 21.
(21) Fotnote 22.
(22) Nummer 37.
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Retningslinjene for statsstøtte(1923) fastsetter videre at ”ved støtte gitt til små og mellomstore 
bedrifter, kan de øvre grensene i avsnitt 25.B.4.1.2 økes med 20 % BTE for støtte gitt til små 
bedrifter, og med 10 % BTE for støtte gitt til mellomstore bedrifter”.

Overvåkningsorganet konkluderer derfor med at maksimal støtteintensitet for regional investerings-
støtte, som foreslått av islandske myndigheter, er i samsvar med retningslinjene for statsstøtte.

3. vedtakets omfang og kumulasjon av støtte

Kartet over områder som kan motta støtte, skal i prinsippet gjelde fra 1. januar 2007 til 
31. desember 2013. Som fastsatt i kapittel 25.B.7 i retningslinjene for statsstøtte kan det imidlertid 
foretas en ny vurdering midtveis i perioden, i 2010(2024).

Vedtaket begrenser ikke Overvåkningsorganets myndighet til å revidere kartene i henhold til 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 dersom dette skulle bli 
nødvendig før utløpet av perioden angitt ovenfor.

Islandske myndigheter påminnes om at når regionale støtteordninger benyttes på støtteordninger 
til skipsbygging kan den øvre støttegrensen på 12,5 % for regioner som faller inn under ”artikkel 
61 nr. 3 bokstav c)” ikke overskrides, i henhold til retnings linjene for statsstøtte kapittel 
25.B.3.3.6(2125), sett i sammenheng med retningslinjene for statsstøttes kapittel 24.B.

De foreslåtte øvre grensene for støtte er kumulative, dvs. de fastsetter øvre grenser for regional 
investeringsstøtte fra alle offentlige kilder til et bestemt investeringsprosjekt.

Videre skal ikke regional investeringsstøtte legges sammen med bagatellmessig støtte til de samme 
støtteberettigede utgifter for å omgå de maksimale støtteintensitetene fastsatt i retningslinjene for 
statsstøtte.

Enhver regional støtteordning som ikke er omfattet av gruppeunntak og som trer i kraft etter 
31. desember 2006(2226) skal meldes til Overvåkningsorganet i henhold til overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3.

Videre minnes islandske myndigheter om at i henhold til kapittel 25.B.8 i retningslinjene for 
statsstøtte skal enhver eksisterende regional støtteordning, inkludert investeringsstøtte, som gis etter 
31. desember 2006 og som ikke er omfattet av gruppeunntak, endres i den grad det er nødvendig, 
og skal meldes til Overvåknings organet i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 
3 del I artikkel 1 nr. 3.

4. Konklusjon

 De meldte kartene over støtteberettigede områder er i samsvar med kravene i retnings linjene for 
statsstøtte kapittel 25.B, og Overvåkningsorganet kan godkjenne kartene over områder som er 
berettiget til å motta støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

EFTAs overvåkningsorgan har vedtatt å godkjenne forslaget til kart over støtteberettigede områder på 
Island, meldt til Overvåkningsorganet ved brev av 10. juni 2006 (dokument nr. 380966), endret ved brev 
av 25. oktober 2006 (dokument nr. 395420) og komplettert ved brev av 16. november 2006. Vedlegg 1 
og 3 til dette vedtak, som viser de regionale støttekartene for Island for henholdsvis perioden 1. januar 
2007 – 31. desember 2007 (vedlegg 1) og perioden 1. januar 2008 – 31. desember 2013 (vedlegg 3), utgjør 
en integrert del av kapittel 25.B i retningslinjene for statsstøtte. Vedlegg 2 og 4 til dette vedtaket viser 
alle kommuner som er berettiget til å motta regionalstøtte i perioden 1. januar 2007 – 31. desember 2007 
(vedlegg 2) og perioden 1. januar 2008 – 31. desember 2013 (vedlegg 4).

(23) Jf. fotnote 19.
(24) Nummer 89.
(25) Nummer 26 bokstav c).
(26) Retningslinjene for statsstøtte kapittel 25.B nr. 11 og 90.
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Artikkel 2

Med forbehold for overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 skal kartene over 
områder som er berettiget til å motta regional investeringsstøtte gjelde fra 1. januar 2007 til 31. desember 
2013.

Artikkel 3

Dette vedtaket er rettet til Island.

Artikkel 4

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2006

For EFTAs overvåkningsorgan

 Bjørn T. Grydeland Kristján Andri Stefánsson

 President Medlem av kollegiet
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VEDLEGG 1 

Regionalt støttekart for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007

Regionalt støttekart for ISLAND
1. januar 2007 – 31. desember 2007

Det grønne området er berettiget til regionalstøtte. 
Regioner (NUTS IV-nivå)
Kommuner (NUTS V-nivå)
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VEDLEGG 2 

Liste over kommunene som omfattes av det regionale støttekartet for perioden  
1. januar 2007 – 31. desember 2007

NUTS Iv-regioner KOMMUNER

vestregionen (vesturland)

Akranesskaupstaður

Hvalfjarðarsveit

Skorradalshreppur

Borgarbyggð

Grundarfjarðarbær

Helgafellssveit  

Stykkishólmsbær

Eyja- og Miklaholtshreppur

Snæfellsbær  

Dalabyggð

vestfjordregionen (vestfirðir)

Bolungarvíkurkaupstaður

Ísafjarðarbær  

Reykhólahreppur

Tálknafjarðarhreppur

Vesturbyggð  

Súðavíkurhreppur  

Árneshreppur

Kaldrananeshreppur  

Bæjarhreppur

Strandabyggð

Nordvestregionen (Norðurland-vestra)

Sveitarfélagið Skagafjörður  

Húnaþing vestra 

Blönduóssbær  

Húnavatnshreppur

Höfðahreppur   

Skagabyggð  

Akrahreppur

Nordøstregionen (Norðurland-eystra)

Akureyrarkaupstaður

Norðurþing

Fjallabyggð

Dalvíkurbyggð  

Grímseyjarhreppur   

Arnarneshreppur

Eyjafjarðarsveit

Hörgárbyggð

Svalbarðsstrandarhreppur 

Grýtubakkahreppur

Skútustaðahreppur

Aðaldælahreppur

Tjörneshreppur

Þingeyjarsveit

Svalbarðshreppur

Langanesbyggð
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NUTS Iv-regioner KOMMUNER

Østregionen (Austurland)

Seyðisfjarðarkaupstaður

Fjarðabyggð  

Vopnafjarðarhreppur

Fljótsdalshreppur  

Borgarfjarðarhreppur

Breiðdalshreppur

Djúpavogshreppur  

Fljótsdalshérað

Sveitarfélagið Hornafjörður

Sørregionen (Suðurland)

Vestmannaeyjabær

Sveitarfélagið Árborg

Mýrdalshreppur  

Skaftárhreppur

Ásahreppur  

Rangárþing eystra 

Rangárþing ytra

Hrunamannahreppur

Hveragerðisbær

Sveitarfélagið Ölfus 

Grímsness- og Grafningshreppur 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Bláskógabyggð

Flóahreppur
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VEDLEGG 3

Regionalt støttekart for perioden 1. januar 2008 – 31. desember 2013

GRENSER FOR VALG KRETSER 
PÅ ISLAND, FEB. 2006

Det skraverte området 
er berettiget til regional-
støtte i henhold til 
forslaget
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VEDLEGG 4 

Liste over kommunene som omfattes av det regionale støttekartet for perioden  
1. januar 2007 – 31. desember 2013

NUTS III-REGION – Island utenfor hovedstadsregionen KOMMUNER

Nordvestlige valgdistrikt

Akraneskaupstaður

Hvalfjarðarsveit

Skorradalshreppur

Borgarbyggð

Grundarfjarðarbær

Helgafellssveit

Stykkishólmsbær

Eyja- og Miklaholtshreppur

Snæfellsbær

Dalabyggð

Bolungarvíkurkaupstaður

Ísafjarðarbær

Reykhólahreppur

Tálknafjarðarhreppur

Vesturbyggð

Súðavíkurhreppur

Árneshreppur

Kaldrananeshreppur

Bæjarhreppur

Strandabyggð

Sveitarfélagið Skagafjörður

Húnaþing vestra

Blönduósbær

Húnavatnshreppur

Höfðahreppur

Skagabyggð

Akrahreppur

Nordøstlige valgdistrikt

Akureyrarkaupstaður

Norðurþing

Fjallabyggð

Dalvíkurbyggð

Grímseyjarhreppur

Arnarneshreppur

Eyjafjarðarsveit

Hörgárbyggð

Svalbarðsstrandarhreppur

Grýtubakkahreppur

Skútustaðahreppur

Aðaldælahreppur

Tjörneshreppur

Þingeyjarsveit

Svalbarðshreppur

Langanesbyggð

Seyðisfjarðarkaupstaður

Fjarðabyggð

Vopnafjarðarhreppur
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NUTS III-REGION – Island utenfor hovedstadsregionen KOMMUNER

Fljótsdalshreppur

Borgarfjarðarhreppur

Breiðdalshreppur

Djúpavogshreppur

Fljótsdalshérað

Sørlige valgdistrikt

Reykjanesbær

Grindavíkurbær

Sandgerðisbær

Sveitarfélagið Garður

Sveitarfélagið Vogar

Sveitarfélagið Hornafjörður

Vestmannaeyjabær

Sveitarfélagið Árborg

Mýrdalshreppur

Skaftárhreppur

Ásahreppur

Rangárþing eystra

Rangárþing ytra

Hrunamannahreppur

Hveragerðisbær

Sveitarfélagið Ölfus

Grímsness- og Grafningshreppur

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Bláskógabyggð

Flóahreppur
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4942 – Nokia/Navteq)

1. Kommisjonen mottok 19. februar 2008 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der 
det amerikanske foretaket Nokia Inc., som tilhører det finske konsernet Nokia Corporation (samlet 
omtalt som ”Nokia”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i råds forordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Navteq Corporation (”Navteq”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

Nokia: utstyr, løsninger og tjenester til kommunikasjonsnett,– 

Navteq: digitale kartdata.– 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 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 52 av 26.2.2008. 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.4942 – Nokia/Navteq, 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.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2008/EØS/11/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4967 – Marel/SFS)

1. Kommisjonen mottok 18. februar 2008 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der 
det islandske foretaket Marel Food Systems hf. (”Marel”) ved kjøp av aksjer og eiendeler overtar 
kontroll som definert i råds forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det nederlandske 
foretaket Stork Food Systems (”SFS”, Nederland).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

Marel: utvikling, framstilling, salg og service av maskiner og systemer til primærbearbeiding av – 
fisk og fjørfe, samt viderebearbeiding av fisk, rødt kjøtt og fjørfe,

SFS: utvikling, framstilling, salg og service av maskiner og systemer til primærbearbeiding av – 
fjørfe, samt viderebearbeiding av fisk, rødt kjøtt og fjørfe.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 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 52 av 26.2.2008. 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.4967 – Marel/SFS, 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.

 

2008/EØS/11/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.5012 – 3M/Aero)

1. Kommisjonen mottok 19. februar 2008 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der 
det amerikanske foretaket 3M Company (”3M”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert 
i råds forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Aero Holding 
Corporation (”Aero”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

3M: diversifisert teknologiselskap aktive på verdensbasis innen seks forretningsområder: – 
industri og transport, elektronikk og kommunikasjon, helsestell, forbruker og kontor, visning og 
grafikk, sikkerhets- og vernetjenester,

Aero: framstiller og leverer personlig verneutstyr og spesialdeler.– 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 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 55 av 28.2.2008. 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.5012 – 3M/Aero, 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.

2008/EØS/11/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.5035 – Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix)

1. Kommisjonen mottok 18. februar 2008 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der det tyske foretaket Radeberger Gruppe 
Holding GmbH (”Radeberger”), som tilhører Dr. August Oetker KG, Tyskland, ved kjøp av eiendeler 
overtar kontroll som definert i råds forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele de tyske 
foretakene Getränke Essmann gmbH (”Essmann”) og Phoenix Vertriebs- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH (”Phoenix”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

Radeberger: produksjon og distribusjon av øl og ikke-alkoholholdige drikkevarer,– 

Essmann: distribusjon av drikkevarer på engrosnivå,– 

Phoenix: innehaver av bryggerilisens (øl distribuert av Essmann).– 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 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 50 av 23.2.2008. 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.5035 – Radeberger/Getränke Essmann/
Phoenix, 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.

 

2008/EØS/11/07
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 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.5065 – AXA/CDC/Portefeuille Accor)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 20. februar 2008 melding i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der de franske foretakene AXA Real Estate 
Investment Managers France (”AXA REIM”, kontrolleres av det franske AXA-konsernet) og Caisse 
de Dépôts et Consignations (”CDC”) ved kjøp av eiendeler i fellesskap overtar kontroll som definert 
i råds forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av hotellvirksomheten til Accor Global 
(”Portefeuille Accor”, Frankrike).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

AXA: finansiell forsikring, forvaltning av fast eiendom,– 

CDC: forsikring, fast eiendom, kapitalinvestering og investeringstjenester,– 

Accor Global: hoteller og turisme,– 

Portefeuille Accor: eiendomsdrift for hoteller i Frankrike og Sveits.– 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 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 kommisjons kunngjøringen 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 55 av 28.2.2008. 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.5065 – AXA/CDC/Portefeuille Accor, 
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.

2008/EØS/11/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.5073 – Scholz/TTC/GMPL Jv)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 20. februar 2008 melding i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks sammenslutning der det tyske foretaket Scholz AG (”Scholz”) 
og det japanske foretaket Toyota Tsusho Corporation (”TTC”) i fellesskap overtar kontroll som 
definert i råds forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det polske foretaket Green Metals Poland 
(”GMPL”) ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

Scholz: handel med og behandling av jernholdig og ikke-jernholdig skrapmetall og stål,– 

TTC: logistikktjenester til bilbransjen og handel med metaller, maskiner, kjemikalier og andre – 
produkter,

GMPL: innsamling og behandling av metallbasert og ikke-metallbasert avfall og skrap.– 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 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 kommisjons kunngjøringen 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 54 av 27.2.2008. 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.5073 – Scholz/TTC/GMPL JV, 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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Sammendrag av kommisjonsvedtak av 27. juni 2007 om å erklære en 
foretakssammenslutning uforenlig med det felles marked og EØS-avtalen

(Sak COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus)

Kommisjonen gjorde 27. juni 2007 vedtak i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 
20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (EFs fusjonsforordning)(1), særlig forordningens 
artikkel 8 nr. 3. En ikke-fortrolig utgave av det fullstendige vedtaket er gjengitt på originalspråket på 
nettsiden til generaldirektoratet for konkurransesaker:

http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

For oppsummeringen i dens helhet, se EUT C 47 av 20.2.2008, s. 9.

Statsstøtte – Den tsjekkiske republikk

Statsstøtte C 3/08 (tidl. NN 102/05) – Kompensasjon for offentlig tjeneste til 
busselskaper i Sør-Mähren

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtteordning, se EUT C 43 av 16.2.2008.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT, til:

European Commission
Directorate-General for Energy & Transport
Directorate A, Unit 4
DM 28
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 2 296 41 04

Merknadene vil bli oversendt til Den tsjekkiske republikk. En part som ønsker å få sine merknader 
behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Statsstøtte – Danmark

Statsstøtte C 58/07 (tidl. N 240/07) – Endringer i eksisterende ordning for 
tonnasjeavgift

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtteordning, se EUT C 48 av 21.2.2008.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT, til:

European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
Directorate A, Unit 4
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 2 296 41 04

Merknadene vil bli oversendt Danmark. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Melding fra den britiske regjering i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og 

utvinning av hydrokarboner

Kunngjøring av 25. konsesjonsrunde for olje- og gassutvinning (offshore) i Det 
forente kongerike

Departementet for nærings- og handelssaker og forvaltningsreform 

Petroleumsloven av 1998

Konsesjonsrunde offshore

1.  Ministeren for nærings- og handelssaker og forvaltnings reform innbyr herved interesserte personer 
til å søke om tillatelse til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner på visse områder av den 
britiske kontinentalsokkelen.

2.  Innbydelsen gjelder blokker og delblokker som vist på kart som befinner seg i departementet for 
nærings- og handelssaker og forvaltningsreform (BERR), der de kan inspireres etter avtale (tlf. +44 
207 215 50 32) mandag til fredag mellom kl. 9.15 og 16.45 i den periode denne kunngjøringen 
gjelder.

3.  Fullstendige opplysninger om utlysningen, inkludert lister og kart over områdene som dekkes og 
retningslinjer for konsesjoner, vilkårene for disse og hvordan man søker, finnes på nettsiden til 
Energy Development Unit (EDU) (se nedenfor).

4.  Alle søknader vil bli vurdert i samsvar med vilkårene i forskriftene for konsesjoner til olje- og 
gassutvinning av 1995 (S.I. 1995 nr. 1434) og på bakgrunn av behovet for fortsatt rask, grundig, 
effektiv og trygg leting for å identifisere de britiske olje- og gassressursene, med hensyn til 
miljømessige forhold.
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Tradisjonelle søknader og søknader som gjelder grenseområder

5.  Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

a)  søkerens økonomiske stilling og økonomiske evne til å utøve virksomheten som konsesjonen 
ville gjelde i den innledende perioden, inkludert arbeidsprogrammet som er framlagt for å 
vurdere det fulle potensialet til blokken(e) det søkes om,

b)  søkerens tekniske evne til å utøve virksomheten som konsesjonen ville gjelde i den innledende 
perioden, inkludert å identifisere mulighetene for utvinning av hydrokarboner i blokken eller 
blokkene det søkes om. Den tekniske evnen vil delvis bli vurdert i forhold til kvaliteten på 
analysene i forbindelse med blokken(e) det søkes om,

c)  framgangsmåten som søkeren foreslår for å utøve virksomheten som konsesjonen ville gjelde, 
inkludert arbeidsprogrammet som er framlagt for å vurdere det fulle potensialet til blokken(e) 
det søkes om,

d)  dersom søkeren har eller har hatt konsesjon i henhold til, eller som vurderes som gitt i henhold 
til, den britiske petroleumsloven av 1998 (Petroleum Act 1998), vurderes eventuell manglende 
effektivitet eller ansvarlighet ved driften i henhold til konsesjonen.

6.  Den foreslåtte operatøren i hver gruppe av søkere (samt ethvert foretak som søker alene) må 
dokumentere sin generelle miljøpolitikk for å drive konsesjonspliktige aktiviteter til sjøs.

7.  Når det gjelder tradisjonelle søknader og søknader som gjelder grenseområder vil ministeren ikke 
tildele konsesjon dersom han ikke samtidig ser seg i stand til å godkjenne søkerens valg av operatør. 
Før ministeren godkjenner en operatør, vil han forvisse seg om at den foreslåtte operatøren er 
kompetent til å planlegge og drive borevirksomhet, med tanke på antall ansatte og deres erfaring og 
opplæring, foreslått framgangsmåte og teknikk, utformingen av kommandostrukturen, samarbeid 
med underleverandører og samlet firmastrategi. I sin vurdering av en operatør vil ministeren ta 
hensyn både til ny informasjon framlagt i søknaden, og den foreslåtte operatørens tidligere aktiviteter 
som operatør, både innenlands og utenlands.

Søknader for å fremme nyutvinning

8.  Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

a)  søkerens finansielle stilling,

b)  søkerens tekniske evne til å utøve virksomheten som konsesjonen ville gjelde i de første to årene, 
inkludert å identifisere mulighetene for utvinning av hydrokarboner i blokken eller blokkene 
det søkes om. Den tekniske evnen vil delvis bli vurdert i forhold til kvaliteten på analysene i 
forbindelse med blokken(e) det søkes om,

c)  søkerens ordning for å sikre de ytterligere finansielle og tekniske ressurser som er nødvendige for 
å gjennomføre arbeidsprogrammet som er planlagt i den andre toårsperioden av den innledende 
perioden,

d)  dersom søkeren har eller har hatt konsesjon i henhold til, eller som vurderes som gitt i henhold 
til, den britiske petroleumsloven av 1998 (Petroleum Act 1998), vurderes eventuell manglende 
effektivitet eller ansvarlighet ved driften i henhold til konsesjonen.

9.  Konsesjoner for å fremme nyutvinning (Promote-konsesjoner) oppheves etter to år dersom 
innehaveren ikke har kunnet overbevise BERR om sin tekniske og økonomiske evne til å gjennomføre 
arbeidsprogrammet for den innledende perioden, inkludert en fast forpliktelse på dette tidspunktet til 
å bore minst én brønn, eller utføre en avtalt aktivitet av tilsvarende omfang. Arbeidsprogrammet for 
den innledende perioden må være utført i løpet av fire år.

10.  Detaljerte opplysninger om utlysningen er tilgjengelig på nettsiden til Energy Development Unit 
(EDU): http://www.og.berr.gov.uk/
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Konsesjoner

11.  Dersom ministeren tilbyr en konsesjon som følge av denne innbydelsen, vil tilbudet bli framsatt 
innen tolv måneder fra denne kunngjøringens dato.

12.  Departementet påtar seg intet ansvar for kostnader søkeren måtte pådra seg i forbindelse med 
søknaden. 

Miljøvurdering

13.  BERR har gjennomført en strategisk miljøvurdering av alle områder utlysningen gjelder, i henhold 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering av miljøvirkningene 
av visse planer og programmer. Konklusjonen fra vurderingen finnes på nettsiden til Energy 
Development Unit (EDU): http://www.og.berr.gov.uk/

14.  Konsesjoner i henhold til denne utlysningen vil bare bli tildelt dersom det a) ikke er noen betydelig 
virkning på et spesielt verneområde (SAC) eller spesielt beskyttelses område (SPA), Eller b) en 
vurdering i henhold til habitat- eller villfugl direktivene gir som konklusjon at det ikke vil være noen 
negativ virkning på slike SAC eller SPA.

15.  Administrasjon av konsesjonene: Energy Development Unit (EDU), Department for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET, United Kingdom  
(tlf. +44 207 215 50 32, faks +44 207 215 50 70).

 
 Nettside for Energy Development Unit (EDU): http://www.og.berr.gov.uk/


