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VEDTAK I EFTAs OVERVÅKNINGS ORGAN

nr. 343/09/COL

av 23. juli 2009

om eiendomstransaksjoner foretatt av Time kommune i forbindelse med gnr. 1  
bnr. 152, 301 og 630, gnr. 4 bnr. 165 og gnr. 2 bnr. 70 og 32

(Norge)

EFTAs OVERVÅKNINGS ORGAN(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 protokoll 3 del 
II artikkel 4 nr. 4 og artikkel 7 nr. 2(4),

under henvisning til Overvåknings organets retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens 
artikkel 61 og 62(5), særlig kapittelet om elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters 
salg av grunn og bygninger,

under henvisning til Overvåknings organets vedtak av 14. juli 2004 om gjennom førings bestemmelsene 
omhandlet i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 27(6),

etter å ha oppfordret interesserte parter til å inngi kommentarer i henhold til disse bestemmelser(7), og etter 
å ha tatt disse kommentarene i betraktning,

og ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte

 Overvåknings organet mottok 3. mars 2007 en klage fra en forening med navnet Aksjonsgruppa 
”Ta vare på trivelige Bryne”, i forbindelse med salget av gnr. 1 bnr. 152, 301 og 630 og gnr. 4 
bnr. 165 i Time kommune fra kommunale myndigheter til to forskjellige private foretak, samt 
salget av gnr. 2 bnr. 70 (Bryne stadion som også omfatter gnr. 2 bnr. 32) fra Bryne fotballklubb, 
som tidligere hadde fått eiendommen i gave fra kommunen, til en privat investor (dok. nr. 414270). 

(1) Heretter kalt Overvåkningsorganet.
(2) Heretter kalt EØS-avtalen.
(3) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(4) Heretter kalt protokoll 3.
(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 Overvåkningsorganet 19. januar 1994, kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1, og 
EØS-tillegget nr. 32 av 3.9.1994, s. 1. Retningslinjene ble sist endret 10. juni 2009. Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte. En 
ajourført utgave av retningslinjene for statsstøtte er tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/
legal-framework/state-aid-guidelines/

(6) Vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 offentliggjort i EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37 og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1, 
endret ved vedtak nr. 319/05/COL av 14. desember 2005 offentliggjort i EUT L 113 av 27.4.2006, s. 24, og EØS-tillegget nr. 21 
av 27.4.2006, s. 46. En konsolidert utgave av vedtak nr. 195/04/COL er tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted: http://www.
eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf

(7) Offentliggjort i EUT C 138 av 5.6.2008, s. 30, og EØS-tillegget nr. 31 av 5.6.2008, s. 1.
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Ved brev av 9. mai 2007 sendte den private investoren Gunnar Oma klage til Overvåknings organet 
i forbindelse med Time kommunes salg av en av de ovennevnte eiendommene, nærmere bestemt 
gnr. 4 bnr. 165.

Etter brevveksling og utveksling av opplysninger med norske myndigheter(8) vedtok Overvåknings-
organet 19. desember 2007 å innlede formell granskning i forbindelse med salget av de ovennevnte 
eiendommene. Overvåknings organets vedtak nr. 717/07/COL om å innlede formell granskning ble 
kunngjort i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende(9).

Norske myndigheter hadde gitt kommentarer til åpningsvedtaket i brev av 21. februar 2008 (dok. 
nr. 466024). Overvåknings organet oppfordret interesserte parter til å gi sine kommentarer, og 
mottok kommentarer fra to slike parter(10). Ved brev av 24. juli 2008 (dok. nr. 485974) oversendte 
Overvåknings organet disse til norske myndigheter. Norske myndigheter underrettet ved brev 
av 13. august 2008 (dok. nr. 488289) Overvåknings organet om at de ikke hadde ytterligere 
kommentarer.

2. Beskrivelse av transaksjonene som granskes

2.1. Salg av gnr. 1 bnr. 152, 301 og 630 til Grunnsteinen AS

Ved en salgsavtale datert 25. august 2007(11) solgte Time kommune eiendommene gnr. 1 bnr. 152 
(1312 m2), bnr. 301 (741 m2) og bnr. 630 (1167 m2) i sentrum av Bryne, som er kommunesenteret 
i Time kommune, til den private eiendomsutvikleren Grunnsteinen AS. I henhold til forklaringene 
som er gitt, synes det som initiativet til transaksjonen kom fra kjøperne, og det ble ikke gjennomført 
noen offentlig anbudsrunde før salget(12). Grunnsteinen betalte ikke for eiendommene, men påtok 
seg å bygge totalt 65 parkeringsplasser i stedet for ordinær betaling for eiendommene(13). Punkt 7 
i Grunnsteinen-avtalen fastsetter at eiendoms retten bare ville bli overført når parkeringsplassene 
var ferdigstilt, senest ved avslutningen av 2008. Videre fastsatte punkt 1 at den underjordiske 
parkeringsplassen skulle registreres som en separat eiendom når den ble tilbakeført til Time 
kommune.

Kontraktens punkt 1(14) fastsatte at eiendommene, på det tidspunktet kontrakten ble inngått, var 
regulert til boligformål og til vei/parkeringsformål.

I henhold til avtalens punkt 1 påtok Grunnsteinen AS seg å bygge underjordiske parkerings-
plasser på gnr. 1 bnr. 152, og 65 av disse skulle overføres til Time kommune når de var ferdigstilt 
(avtalens paragraf 1 og 5). Ifølge de kommunale myndigheter besto betalingen for gnr. 1 bnr. 152 
av at de 44 parkeringsplassene på eiendommen ble erstattet av den underjordiske parkeringen. 
Når det gjelder gnr. 1 bnr. 301 og 630 hadde kommunen bestilt en takst på en av eiendommene, 
bnr. 630, som kommunen hevder ble foretatt av Eiendomsmegler 1. Taksten på gnr. 1 bnr. 630, som 
konkluderte med en markedsverdi på NOK 600 per kvadratmeter, ble framlagt for Overvåknings-
organet før den formelle granskingen ble innledet(15). Som svar på Overvåknings organets 
anmodninger framla norske myndigheter beregninger foretatt av byggefirmaet Skanska Norge 
AS, som viste at prisen for en parkeringsplass i et underjordisk anlegg ville være ca. NOK 150 
000,– ekskl. mva og kostnadene ved å kjøpe/leie tomten(16). På grunnlag av disse beregningene 
hevdet norske myndigheter at markedsprisen for gnr. 1 nr. 301 og 630, basert på taksten, ville 
være NOK 2 516 400(17), mens verdien av de 21 ytterligere parkeringsplassene som Grunnsteinen 

(8) For nærmere opplysninger om brevvekslingen, se vedtak nr. 717/07/COL offentliggjort på Overvåkningsorganets nettsted: http://
www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/sadecnor07/717_07_col.pdf.

(9) Offentliggjort i EUT C 138 av 5.6.2008, s. 30, og EØS-tillegget nr. 31 av 5.6.2008, s. 1.
(10) Dokument nr. 484855 (Kommentarer fra Norges fotballforbund, datert 4. juli 2008), 485026 (kommentarer fra advokatfirmaet 

Arntzen de Besche på vegne av Bryne fotballklubb, datert 8. juli 2008) og 485461(kommentarer fra advokatfirmaet Selmer på 
vegne av Vålerenga fotball, datert 8. juli 2008).

(11) Heretter kalt ”Grunnsteinen-avtalen”.
(12) Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), svar på spørsmål 1 e).
(13) Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), svar på spørsmål 1 e).
(14) Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), vedlegg 1).
(15) Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), vedlegg 2). I Norges svar hevdes det at 

taksten gjaldt for både bnr. 301 og bnr. 630. Dette framgår imidlertid ikke av den aktuelle taksten, og antallet kvadratmeter oppgitt 
der tyder heller ikke på at begge eiendommene har vært tatt i betraktning.

(16) Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), vedlegg 5).
(17) Dette ser ut til å være basert på en verdi på NOK 600 per kvadratmeter pluss verdien av en bygning på gnr. 1 bnr. 301. 

Overvåkningsorganet har ikke fått framlagt takst for bygningen.

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/sadecnor07/717_07_col.pdf
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/sadecnor07/717_07_col.pdf
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hadde påtatt seg å bygge for kommunen ble beregnet til NOK 2 625 000(18). Dette innebærer 
at Grunnsteinen ga fullt vederlag for verdien av de to eiendommene ved å bygge 21 ytterligere 
parkeringsplasser.

Som svar på Overvåknings organets krav om ytterligere opplysninger i vedtaket om å innlede 
formell granskning, er det framlagt nye vurderinger av eiendommens verdi samt prisen 
for parkeringsplassene(19). Den nye vurderingen er foretatt av takstfirmaet OPAK. Ut fra 
tomtebelastningsmetoden(20) har OPAK kommet fram til at eiendommene som ble solgt samlet, 
hadde en markedsverdi på NOK 3,2 millioner. I henhold til OPAK er huset som står på bnr. 301 
kondemnert og må rives, og utgjør dermed  en heftelse på eiendommen. Rivingskostnadene 
er beregnet til NOK 150 000. Taksten fra OPAK omfatter også kostnadsberegninger for 
parkeringsplassene. Basert på et minimum på 25 kvadratmeter per parkeringsplass (i henhold 
til offentlige forskrifter) og byggekostnader på NOK 5200 per kvadratmeter (basert på erfaring) 
kommer OPAK fram til en pris på NOK 130 000 per parkeringsplass, eller NOK 8 450 000 for 
65 parkingsplasser.

2.2. Salg av gnr. 4 bnr. 165 til Bryne Industripark AS

Den 31. august 2005 undertegnet Time kommune og den private eiendomsutvikleren Bryne 
Industripark AS en salgsavtale for gnr. 4 bnr. 165 på Håland i Time(21). Eiendommen omfattet 
56 365 m2 industritomt, og salgsprisen ble fastsatt til NOK 4,7 millioner (eller ca. NOK 83 per m2). 
På det tidspunktet avtalen ble inngått, var området regulert til industriformål, men den detaljerte 
reguleringsplanen ble ikke vedtatt som følge av innvendinger fra Statens vegvesen. Kontrakten 
inneholder en klausul (punkt 7) som gir Time kommune rett til å kreve området tilbake dersom det 
ikke er blitt bebygget eller tatt i bruk innen 5 år etter overtakelsen.

På det tidspunktet avtalen ble inngått, var eiendommen ikke utviklet. I orienteringen til 
kommunestyret som godkjente avtalen, la kommuneadministrasjonen vekt på at inngåelse av en 
utviklingsavtale burde være en forutsetning for å selge eiendommen. I henhold til de kommunale 
myndigheter ble den nye detaljerte reguleringsplanen vedtatt 30. august 2007, og under denne var 
området regulert til idrettsformål(22). Salgsavtalen fastsatte at en utviklingsavtale måtte inngås på 
grunnlag av reguleringsplanen. Da norske myndigheter ga sine kommentarer til åpningsvedtaket, 
framla de et anslag over utviklingskostnadene bestilt fra konsulentfirmaet Asplan Viak, og et 
tilbud på grunnarbeider avgitt av en lokal entreprenør(23).

Kommunen bekrefter at det ikke ble organisert noen offentlig anbudsrunde før salget, som kom 
i stand etter et initiativ fra kjøperen, men hevder tomtene ble avertert til salgs på kommunens 
nettsider i 2003–2004. Fra det administrative notatet som ble utarbeidet før salget framgår det at 
salgsprisen var basert på prisen Time kommune betalte for eiendommen i 1999, med tillegg av 
kapitalkostnader, reguleringskostnader og administrative kostnader. Prisen ble følgelig fastsatt 
i henhold til kommunens generelle prinsipp for salg av industritomter, dvs. salg til kostpris(24).

Klageren har hevdet at prisen på denne type eiendom burde ligge i området NOK 400 per m2, 
basert på en takst som angivelig ble foretatt av en uavhengig takstmann i januar 2007(25). Det 
har imidlertid ikke blitt framlagt dokumentasjon på dette. Kommunale myndigheter har hevdet 
at markedsprisen ville ligge i området mellom NOK 80 og 115 per m2 i området, basert på salg 
av tilsvarende eiendommer mellom private parter i regionen(26). Som svar på Overvåknings-
organets oppfordring i åpningsvedtaket har norske myndigheter framlagt en verdivurdering 
foretatt av OPAK. OPAKs vurdering gjelder eiendommen slik den var regulert på tidspunktet 
for avtaleinngåelsen, dvs. til industriområde og ikke til idrettsformål, slik det følger av de senere 
reguleringsbestemmelsene. Taksten er ikke basert på utnyttelsesmetoden, men på salgsverdien, 

(18) Dette er basert på kommunens opprinnelige kostnadsanslag på NOK 125 000, fra sakspapirene utarbeidet for behandling i 
kommunestyret (dok. nr. 413558, s. 16–17). Anslaget fra Skanska ser ut til å ha blitt mottatt på et senere tidspunkt.

(19) Norges kommentarer til Overvåkningsorganets åpningsvedtak, dok. nr. 466024, vedlegg 3.
(20) Denne fotnoten er ikke relevant for den norske utgaven.
(21) Dok. nr. 413558, s. 19 ff.
(22) Norges kommentarer til Overvåkningsorganets åpningsvedtak, dok. nr. 466024, fotnote 9.
(23) Norges kommentarer til Overvåkningsorganets åpningsvedtak, dok. nr. 466024, vedlegg 8 og 9.
(24) Dok. nr. 413558, s. 16–17.
(25) Se dok. nr. 413558 (opprinnelig klage), gjentatt i Aksjonsgruppas kommentarer til Norges svar, dok. nr. 477440.
(26) Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), vedlegg 13–17).
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definert som ”prisen som flere uavhengige interesserte parter antas å være villig til å betale på 
vurderingsdatoen”. I det aktuelle tilfellet er denne prisen fastsatt ut fra salgspriser som er oppnådd 
for ”sammenlignbare eiendommer i området”. Taksten konkluderer med at markedsprisen ikke 
kan fastsettes med sikkerhet, men at den sannsynligvis vil være i området NOK 80–100 per m2.

2.3. Salg av gnr. 2 bnr. 70 og 32 til Bryne fotballklubb

2.3.1. Salgsavtalen

Ved avtale av 8. august 2003(27) overførte Time kommune eiendomsretten til Bryne stadion, gnr. 2 
bnr. 32 og 70, et område på ca. 53 000 m2, til Bryne fotballklubb (Bryne FK)(28). Bygningene på 
tomten (inkludert fotballtribunen) tilhørte allerede fotballklubben, og det fantes leieavtaler for 
tomten(29). Det så ut til å befinne seg én bygning på tomten som ikke tilhørte Bryne FK, og det 
var forutsett at klubben skulle overta kommunens rettigheter under  leieavtalen med eieren av 
bygningen(30).

I henhold til paragraf 2 i Bryne-avtalen ble gnr. 2 bnr. 32 og 70 overført til Bryne FK uten 
vederlag. Videre dekket kommunen alle kostnader knyttet til overføringen av eiendommen, som 
parsellering, oppmåling osv. Eiendommene utgjør ca. 53 000 m2, og avtalen fastsatte uttrykkelig 
at de primært skulle brukes til idrettsformål.

Det framgår av paragraf 1 i avtalen at fotballklubben hadde bedt om at eiendomsretten skulle 
overføres. Formålet var å øke klubbens eiendeler slik at den kunne oppgradere fotballbanen 
i henhold til kravene for baner som skulle brukes i Tippeligaen (øverste divisjon i Norge). 
Notatene som ble utarbeidet av kommunen indikerer at det var essensielt for klubben å kunne 
stille eiendommen som sikkerhet for gjeld, selv om verdien sannsynligvis ville bli redusert av 
kontraktbestemmelsen om at den bare skulle brukes til idrettsformål.

Som svar på Overvåknings organets anmodning om ytterligere opplysninger i åpningsvedtaket, har 
norske myndigheter framlagt en takst av stadiontomten slik den stod på overførings tidspunktet. 
Taksten er utført av OPAK og viser en salgsverdi på NOK 2 650 000, basert på en vurdering som 
en tomt som skulle brukes til idrettsanlegg.

Klageren har hevdet at Bryne FK i  2007 planla å selge stadion til Forum Jæren for NOK 50 
millioner. Et nytt stadion skulle bygges på Håland, på en tomt kjøpt fra Bryne Industripark AS 
(som vist til over). Som svar på Overvåknings organets anmodning om opplysninger bekreftet 
norske myndigheter at det var inngått en intensjonsavtale mellom Bryne FK og Forum Jæren 
i forbindelse med gnr. 2 bnr. 70, men var ikke i stand til å framlegge en kopi av denne. Disse 
transaksjonene ser imidlertid ut til å ha blitt reversert i 2008, da byggekostnadene for det planlagte 
stadionet på Håland viste seg å bli langt høyere enn ventet(31).

2.3.2. Bryne FK

Mottakeren av tomten, Bryne FK, er en lokal fotballklubb som for tiden spiller i den såkalte 
”Adeccoligaen” (nest øverste divisjon). Bryne FK er registrert i foretaksregisteret som en ideell 
organisasjon(32), men fotballklubben har også etablert et aksjeselskap, Bryne Fotball AS.

I henhold til opplysninger gitt av norske myndigheter(33) inngikk klubben og aksjeselskapet i 
2001 en samarbeidsavtale basert på standardavtalen som Norges fotballforbund har utarbeidet for 
samarbeid mellom de kommersielle og ikke-kommersielle delene av et lag. Etter denne avtalen(34) 
skulle aksjeselskapet, som på den tiden het Bryne Fotball ASA, være ansvarlig for følgende 

(27) Heretter kalt ”Bryne-avtalen”.
(28) Dok. nr. 413558, s. 29, og Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), vedlegg 29). 

Av bakgrunnsmaterialet i forbindelse med salget framgår det at kommunen i sin tur hadde kjøpt eiendommen fra fotballklubben for 
NOK 1 million i 1996. Overvåkningsorganet har ingen nærmere opplysninger om dette salget.

(29) Leieavtalene er oversendt av Norge, vedlegg 18 og 19 til Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger 
(dok. nr. 427879).

(30) Se vedlegg 24 til Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879).
(31) Bryne FKs kommentarer til vedtaket om å innlede granskning (dok. nr. 485026).
(32) Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), vedlegg 21).
(33) Norges kommentarer til vedtaket om å innlede formell granskning, brev av 21. februar 2008 (dok. nr. 466024).
(34) Vedlegg 13 til Norges kommentarer til vedtaket om å innlede formell granskning, brev av 21. februar 2008 (dok. nr. 466024).



12.5.2011 Nr. 27/5EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

økonomiske aktiviteter: sponsoravtaler, salg av medie- og TV-rettigheter og reklameplass, salg 
og lisensiering av supporterutstyr, bruk av trenere og spillere til reklameformål, kommersiell 
utnyttelse av klubbens navn og logo, billettsalg til klubbens hjemmekamper og kontrakter i 
forbindelse med bingodrift. Bryne FK var på den annen side ansvarlig for alle idrettsrelaterte saker 
som trening og uttak av lag, kampoppsett og kampene som sådan, reisearrangementer for spillerne, 
rettigheter og plikter overfor spillere, medlemmer, andre organisasjoner og myndighetsorganer, 
som klubben har i henhold til idretts forbundenes regler og vedtekter, medlemskontingent og 
mindre kommersielle aktiviteter som lotterier under kampene, og driften av stadionanlegget.

I henhold til samarbeidsavtalen var Bryne Fotball ASA økonomisk ansvarlig for spillerne(35). 
Videre betalte Bryne Fotball ASA kjøpsprisen for spillere, eller alternativt en pris til Bryne FK 
når en spiller fra et av klubbens juniorlag ble tatt opp i elitestallen. Aksjeselskapet ville også 
beholde nettooverskuddet etter at slike utgifter var betalt. Aksjeselskapet betalte også NOK 150 
000 årlig i stadionleie til Bryne FK, samt NOK 10 000 per offisiell fotballkamp, og en pris for 
medierettigheter, sponsorrettigheter osv.

For å overholde de generelle reglene til NFF ble spillernes ansettelseskontrakter imidlertid formelt 
inngått med Bryne FK, og klubben var også formelt part i kontraktene i forbindelse med salg, kjøp 
og leie av spillere. Dessuten var klubben ansvarlig for ledelse av rent sportslig natur (som trening, 
laguttak osv.).

Våren 2004 ble klubben og selskapet omorganisert. Alle aktiviteter i Bryne ASA ble overført til 
Bryne FK, og Bryne Fotball ASA skiftet selskapsstatus og ble Bryne Fotball AS, som hadde som 
eneste formål å nedbetale gjeld. Gjelden ser ut til å ha blitt betalt i 2006(36). Nå drives dermed alle 
aktiviteter, enten de er økonomiske eller ikke, innenfor Bryne FK.

3. Kommentarer fra norske myndigheter

Norske myndigheter har gitt kommentarer til vedtaket om å innlede formell granskning.

3.1. Kommentarer angående salg av gnr. 1 bnr. 152, 301 og 630 til Grunnsteinen AS

Sammen med sine kommentarer leverte norske myndigheter også en takst for eiendommen, som 
omfattet en verdifastsettelse av de underjordiske parkeringsplassene.

Norske myndigheter er av den oppfatningen at eiendommen ikke ble gitt bort uten vederlag, 
da kommunen fikk vederlag ved at det ble bygd underjordisk parkering. Det foreligger derfor 
ikke statsstøtte dersom kostnadene ved å bygge parkeringsplassene minst tilsvarer verdien av 
eiendommene som ble overført til Grunnsteinen AS.

I denne sammenheng viser norske myndigheter til taksten utført av OPAK, som kommer til en 
verdi i området NOK 4 510 000 til 5 636 000 for eiendommene som ble overført til Grunnsteinen, 
sett som helhet. Videre anslår OPAK kostnadene ved å bygge de underjordiske parkerings plassene 
til å ligge på rundt NOK 8 450 000 NOK basert på erfaringer fra tilsvarende prosjekter, noe som 
er vanlig praksis i bransjen. Norske myndigheter påpeker også at entreprenør firmaet Skanska, 
på samme grunnlag, anslo kostnadene ved bygging av én parkeringsplass til NOK 150 000, eller 
NOK 9 750 000 for 65 parkeringsplasser.

Basert på disse tallene fastholder norske myndigheter at kostnadene ved parkeringsplassen mer 
enn oppveier verdien av eiendommen, og at det derfor ikke er tale om statsstøtte.

3.2. Kommentarer angående salg av gnr. 4 bnr. 165 til Bryne Industripark AS

Når det gjelder salget av gnr. 4 bnr. 165 til Bryne Industripark AS er det igjen framlagt en takst 
utført av OPAK. Norske myndigheter har påpekt at OPAK har utført taksten i henhold til gjeldende 
bestemmelser på det aktuelle tidspunktet, dvs. uutviklet tomt lagt ut til industriformål i den 

(35) Aksjeselskapet betalte spillernes lønn samt lønn til fysioterapeuter, trenere og annet støttepersonale, arbeidsgiverens trygdebidrag, 
kjøp og vedlikehold av utstyr som var nødvendig til trening og kamper, arrangerte treninger og dekket reisekostnader for lagene i 
forbindelse med bortekamper.

(36) Norges svar på Overvåkningsorganets første anmodning om opplysninger (dok. nr. 427879), vedlegg 22).
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generelle kommuneplanen, men ikke underlagt en detaljert regulerings plan. Norske myndigheter 
anfører at det er uten betydning at et forslag til detaljert regulerings plan var blitt framlagt og senere 
ble trukket tilbake, og at området senere ble omregulert til idrettsformål, så lenge det ikke forelå 
noen gjeldende reguleringsplan på transaksjons tidspunktet.

Sett på denne bakgrunn understreker norske myndigheter at prisen Bryne Industripark faktisk 
betalte, NOK 4 700 000 (tilsvarer NOK 83 per kvadratmeter), faller innenfor det akseptable 
prisområdet i henhold til OPAKs takst, dvs. NOK 4 510 000–5 636 000 (eller NOK 80–100 per 
kvadratmeter). Norske myndigheter erkjenner at prisen ligger i den lavere del av det akseptable 
prisområdet OPAK kom fram til, men anfører likevel at det ikke kan være tale om statsstøtte så 
lenge prisen som ble betalt ikke avviker betydelig fra takstverdien, ettersom verdien av uutviklede 
tomter som ikke er underlagt en reguleringsplan uansett er usikker.

3.3. Kommentarer angående salg av gnr.  2 bnr. 70 og 32 til Bryne FK

Med henblikk på salget av gnr. 2 bnr. 70 og 32 har norske myndigheter argumentert med at 
det første spørsmålet som må besvares, er om Bryne FK fikk noen økonomisk fordel gjennom 
transaksjonen. I den vedlagte taksten har OPAK vurdert verdien av eiendommen stadionet er 
bygd på, til å ligge i området NOK 2 385 000 til 2 915 000. Ettersom det ikke ble betalt vederlag 
for eiendommen, erkjenner norske myndigheter at Bryne FK har fått en økonomisk fordel som 
tilsvarer eiendommens verdi som fastsatt av OPAK.

Til tross for fordelen som ble gitt til Bryne FK, hevder norske myndigheter at transaksjonen ikke 
omfatter statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Etter deres oppfatning var Bryne 
FK på transaksjonstidspunktet ikke et foretak i henhold til EØS-statsstøttereglene. Dette synet 
er basert på klubbens organisasjonsstruktur på transaksjonstidspunktet. På det tidspunktet var 
Bryne FK bare engasjert i ikke-kommersielle og ikke-fortjenestebringende aktiviteter, mens den 
kommersielle aktiviteten og de økonomiske risikoer og fordeler knyttet til klubbens profesjonelle 
fotballag fant sted innenfor Bryne Fotball ASA.

Når det gjelder mulig statsstøtte til Bryne Fotball ASA framholder Norge at dette var utelukket 
gjennom betingelsene i samarbeidsavtalen. I henhold til denne avtalen skulle Bryne Fotball ASA 
betale en årlig leie på NOK 150 000 til Bryne FK for bruken av stadion, pluss NOK 10 000 
per offisiell kamp. Avtalen ville dermed sikre at de økonomiske fordelene ved overføringen av 
eiendommen bare ville tilfalle Bryne FK.

Med henblikk på sammenslåingen av Bryne Fotball ASA og Bryne FK, som fant sted rundt et 
halvår etter overføringen av eiendommen, anfører norske myndigheter at det ikke kan tas for 
gitt at fordelen som ble gitt av kommunen, som følge av sammenslåingen automatisk vil være til 
tilsvarende fordel for klubbens kommersielle aktiviteter. Derimot bør de nåværende økonomiske 
aktivitetene analyseres i detalj for å fastsette en fordelingsnøkkel mellom økonomiske og ikke-
økonomiske aktiviteter.

4. Kommentarer fra tredjeparter

4.1. Kommentarer fra Bryne FK

Bryne FK har kommet med kommentarer i forbindelse med overføringen av eiendommen samt 
klubbens organisasjonsstruktur og aktiviteter.

Klubben forklarer, i tråd med hva som er beskrevet ovenfor, at organisasjonsstrukturen ble endret 
da Bryne FK og Bryne Fotball ASA ble slått sammen i 2004. Alle aktiviteter finner nå sted 
innenfor Bryne FK. Klubben har imidlertid inngått en avtale med selskapet Klubbinvest AS som 
innebærer at dette selskapet bærer risikoen for kontraktene med de profesjonelle fotballspillerne.

Videre påpeker klubben at den hadde negative resultater i 2005, 2006 og 2007, og at hoveddelen 
av dens aktiviteter er ikke-kommersielle, hovedsakelig knyttet til unge fotballspillere. Av et totalt 
antall på 2047 timer med aktivitet i klubben(37) står den økonomiske aktiviteten bare for ca. 230 

(37) Basert på en tabell levert av Bryne FK (inngår i dok. nr. 485026), som viser antall timer aktivitet fordelt etter aldersgruppe, måned 
og aktivitetstype (trening, kamp osv.).
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timer, eller 11 prosent av totalen. Alle ikke-økonomiske aktiviteter finner sted på anlegget som 
befinner seg på eiendommen som ble overført til klubben ved avtalen fra 2003.

Når det gjelder overføringen av eiendomsretten til stadioneiendommene, understreker klubben 
at det bare var selve tomten som ble overført i 2003, ettersom klubben allerede eide stadion og 
anleggene. Videre viser klubben til en leieavtale som Time kommune inngikk som tidligere eier 
av eiendommen, og som båndlegger et visst område av eiendommen som overføres, til bruk 
til parkering i en periode på 99 år. Klubben er av den oppfatning at denne langtids-leieavtalen 
reduserer verdien av eiendommen betydelig, og at OPAK ikke har tatt hensyn til dette.

Etter klubbens syn var Bryne FK ikke et foretak på det tidspunktet overføringen skjedde, på 
grunn av organisasjonsstrukturen på den tiden og samarbeidsavtalen som er beskrevet ovenfor. 
Ettersom spørsmålet om statsstøtte må vurderes ut fra overføringstidspunktet, dreier det seg 
ikke om statsstøtte. Når det gjelder verdien av eiendommen anfører klubben at den virkelige 
verdien av den overførte eiendommen er betydelig lavere enn hva OPAK konkluderer med, som 
følge av den negative verdien av leiekontrakten som båndlegger deler av området til parkering. 
Dersom Overvåknings organet skulle komme til at det dreier seg om statsstøtte, kan det eventuelle 
statsstøtteelementet derfor uansett være bagatellmessig.

4.2. Kommentarer fra Norges fotballforbund

Norges fotballforbund (NFF) har kommet med kommentarer knyttet til organiseringen av norsk 
fotball generelt, men avholdt seg fra å kommentere den konkrete saken.

Forbundet forklarer at det er en av Norges største frivillige organisasjoner med mer enn 500 000 
medlemmer, deriblant 400 000 aktive fotballspillere. Rekruttering og utvikling av spillere på alle 
nivåer er forbundets kjerneaktivitet.

NFF søker derfor å sikre at det er tilstrekkelige anlegg over hele landet.

NFF påpeker at det i prinsippet er en offentlig oppgave å tilby og organisere idrettsaktiviteter for 
barn og unge i sine lokalmiljøer. Bygging av nye anlegg krever derfor bidrag fra både idretten og 
offentlige myndigheter. NFF mener at klubbenes bidrag til den offentlige oppgaven i virkeligheten 
er temmelig betydelig, selv om det aldri er blitt tallfestet. En tilleggsfordel av satsingen på barn 
og unge er at det oppstår en kanal for mobilitet mellom grasrotfotball og fotball på elitenivå. 
Solidaritet med lokale klubber er alltid et viktig mål, også når inntektene skapes gjennom salg av 
medierettigheter på nasjonalt og europeisk nivå.

4.3. Kommentarer fra Vålerenga Fotball

Vålerenga Fotball har, gjennom sin juridiske representant Advokatfirmaet Selmer, kommet med 
generelle kommentarer om overføring av grunn til fotballklubber med henblikk på bygging av 
fotballanlegg. I henhold til Vålerenga er dette spørsmålet av praktisk betydning og kan antas å bli 
aktuelt igjen også senere.

Sett på denne bakgrunn peker klubben på seks spørsmål som kan være av betydning i behandlingen 
av slike saker. For det første påpeker den viktigheten av å holde atskilte regnskap mellom den 
kommersielle og ikke-kommersielle delen av klubben. For det andre hevder Vålerenga at en 
klubb som eier et stadion som leies ut, fortsatt kan falle utenfor definisjonen av et foretak, 
forutsatt at den bare opererer som ”passiv eier”. For det tredje mener Vålerenga at det foreligger 
en antakelse om at bygging og drift av fotballstadioner ikke påvirker handelen. For det fjerde 
framheves at fotballstadioner kan sees som sosial infrastruktur. For det femte må markedsleien 
for et fotballstadion baseres på grunnlag av hva kjøpere er villige til å betale, ikke på hvordan 
investeringen nedbetales. For det sjette har plikten til å bygge og drive et fotballstadion som er 
knyttet til den overførte grunnen en negativ verdi, noe som betyr at det ikke er noen økonomisk 
fordel for klubben.
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II. VURDERING

1. Om det foreligger statsstøtte

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder:

”Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-
statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen 
ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne 
avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.”

Av denne bestemmelsen følger at for at det skal dreie seg om statsstøtte i henhold til EØS-avtalen, 
må følgende vilkår være oppfylt:

– Støtten må gis ved bruk av statsmidler

– Tiltaket må favorisere visse foretak eller produksjon av visse varer, dvs. det må gi et foretak 
en økonomisk fordel

– Tiltaket må være selektivt i henhold til EØS-avtalen

– Støtten må kunne vri konkurransen og påvirke handelen mellom avtalepartene.

Om disse vilkårene er oppfylt, må vurderes individuelt for hver av transaksjonene beskrevet 
ovenfor.

2. Salg av gnr. 1 bnr. 152, 301 og 630 til Grunnsteinen AS

I sitt vedtak om å innlede granskning, uttrykte Overvåknings organet tvil om transaksjonen fant 
sted på markedsmessige vilkår. Overvåknings organet erkjenner i prinsippet at en transaksjon der 
prisen som betales for eiendommen, består av en forpliktelse til å bygge et underjordisk anlegg 
for kommunen, kan være foretatt til markedsmessige vilkår. For at Overvåknings organet skal 
kunne verifisere at dette har skjedd, må det foretas en takst på eiendommen, og markedsprisen på 
bygging av parkeringsplasser må kunne fastslås på en pålitelig måte.

I sitt åpningsvedtak påpekte Overvåknings organet dessuten at taksten som norske myndigheter 
på det tidspunktet hadde framlagt, som var utført av Eiendomsmegler 1, bare omfattet én av de 
aktuelle eiendommene. Overvåknings organet var også i tvil om hvor pålitelig taksten på gnr. 1 
bnr. 630 var, ettersom taksten ikke nevnte hvilken vurderingsmetode som var brukt, eller nevnte 
hvilke kjennetegn ved eiendommen som var avgjørende for konklusjonen.

Overvåknings organet kom også til at transaksjonen påvirket samhandelen og konkurransen 
innenfor EØS.

Etter at Overvåknings organet gjorde sitt åpningsvedtak, har norske myndigheter framlagt en 
ny takst på eiendommene, samt en vurdering av kostnadene ved å bygge parkeringsplassene. 
Begge disse er utført av OPAK. Overvåknings organet bemerker at Grunnsteinen ikke kan anses 
å ha fått noen fordel dersom det kan påvises at verdien av eiendommen var lik eller lavere enn 
den negative verdien av forpliktelsen til å bygge det underjordiske parkerings anlegget. For å 
undersøke om dette er tilfelle, er det nødvendig å vurdere hvor pålitelig OPAK-rapporten er, 
etter framgangsmåten fastsatt i Overvåknings organets retningslinjer for elementer av statsstøtte i 
forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger.

2.1. Vurdering av OPAK-rapporten

I henhold til retningslinjene for elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters 
salg av grunn og bygninger, skal markedsverdien av eiendommen fastsettes på grunnlag av allment 
aksepterte markedsindikatorer og verdsettingsstandarder av en takstmann med godt omdømme, 
som ivaretar sine oppgaver på uavhengig grunnlag. Endelig bør den økonomiske ulempe som 
følge av særlige forpliktelser verdsettes atskilt, og kan trekkes fra salgsprisen.(38)

(38) Retningslinjer for elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger, avsnitt 2.2 bokstav 
a)–c).
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– Takstmann med godt omdømme

Taksten ble utført av OPAK, et selskap som er aktivt i drift av anleggsarbeid, tjenester til 
boligbyggelag og takst. Den aktuelle rapporten ble utarbeidet av Jacob Aarsheim.

Retningslinjene for statsstøtte definerer en takstmann som en person med godt omdømme som er i 
besittelse av det nødvendige diplom utstedt av en godkjent læreanstalt eller et bevis på tilsvarende 
akademiske kvalifikasjoner, og har den nødvendige erfaring og kompetanse til å verdsette grunn 
og bygninger, idet det tas hensyn til den aktuelle beliggenhet og kategori aktiva.

Norske myndigheter har forklart at OPAK, og Jacob Aarsheim i særdeleshet, har betydelig erfaring 
med takst av eiendommer i denne kategorien i Jæren-området. Dette underbygges av Aarsheims 
CV, som var vedlagt norske myndigheters kommentarer til Overvåknings organet(39). I tillegg til 
omfattende erfaring er Aarsheim utdannet innen bygningsteknikk. Det er derfor ingen grunn til å 
tro at OPAK og Jacob Aarsheim ikke tilfredsstiller kriteriene i retningslinjene når det gjelder godt 
omdømme.

– Takstmannens uavhengighet

Retningslinjene for statsstøtte fastsetter at takstmannen ”må ivareta sine oppgaver på uavhengig 
grunnlag, idet offentlige myndigheter ikke må ha instruksrett med hensyn til utfallet av 
verdsettingen”.

Rapporten beskriver formålet med taksten og at Aarsheim og en annen person fra OPAK var til 
stede ved befaringen på eiendommen. En detaljert forklaring av metoden som er brukt, er også 
vedlagt. Sett på denne bakgrunn har Overvåknings organet ingen grunn til å betvile at takstmannen 
har utført sin oppgave på fullt uavhengig grunnlag i henhold til retningslinjene.

–  Vurdering av markedsverdi på grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer og 
verdsettingsstandarder 

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

OPAK-rapporten beskriver blant annet følgende bakgrunn og antakelser:

–  eieren er positiv til salget

–  eiendommen kan markedsføres fritt til salg over en normal tidsperiode

–  det tas ikke hensyn til kjøpere som ville betale unormalt høye priser på grunn av ”særlige 
interesser”

[…]

–  taksten skjer i henhold til OPAKs rutiner for verdivurdering og verdivurderingskurs gitt av 
UiS.

Ettersom bygningen på eiendommen er kondemnert og må rives, har OPAK vurdert verdien av 
eiendommene som ubebygd grunn. Metoden som er benyttet, kalt ”tomte belastnings metoden”, er 
forklart som følger:

”Taksten på eiendommen avhenger av dens forventede bruk og utviklingspotensial, herunder 
forventet forjeneste. En direkte indikator for dette er grunnkostnad, dvs. forskjellen mellom 
markedsverdien på den fullt utviklede eiendommen og de totale byggekostnadene inkludert 
fortjenestemargin, men minus tomtekostnaden, dividert med antall kvadratmeter innendørs 

(39) Norges kommentarer til Overvåkningsorganets åpningsvedtak, dok. nr. 466024, s. 8 og vedlegg 5 (CV).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/10 12.5.2011

gulvareal, ikke inkludert kjellere.”(40) Videre forklares at grunnkostnaden vil avhenge av 
etterspørselen etter bygninger i området, byggekostnader og gjeldende reguleringsplaner. Ved 
taksten vil det også bli tatt hensyn til erfaring fra salg av sammenliknbare eiendommer i området.

Ved bruk av denne metoden kommer OPAK-rapporten til en pris på NOK 3,2 millioner som et 
rimelig anslag over salgsprisen.

I sitt vedtak i forbindelse med salget av Universitetsbibliotekets bygning i Oslo har Overvåknings-
organet tidligere kommet til at tomte belastnings metoden er akseptabel for tomter uten eksisterende 
bygninger(41). På nettsidene til Norsk takseringsforbund (NTF)(42) vises det hovedsakelig til andre 
metoder, som nettokapitaliseringmetoden, kontantstrømmetoden og teknisk verdi. Disse metodene 
forutsetter imidlertid at det finnes en eksisterende bygning på tomten. Ettersom bygningen på den 
aktuelle tomten blir kondemnert, mener Overvåknings organet at tomtebelastningsmetoden er en 
akseptabel takstmetode for de tre aktuelle eiendommene.

– Ulemper knyttet til særlige forpliktelser

Retningslinjene fastsetter at ”[s]alget kan i den offentlige interesse være forbundet med særlige 
forpliktelser knyttet til grunnen og bygningene, og ikke til kjøperen eller vedkommendes 
næringsvirksomhet, forutsatt at disse forpliktelsene kreves oppfylt, og i prinsippet kan oppfylles, 
av enhver potensiell kjøper, uavhengig av om vedkommende utøver næringsvirksomhet og av 
denne virksomhetens art. Den økonomiske ulempe som følge av slike forpliktelser bør verdsettes 
atskilt av uavhengige takstmenn, og kan trekkes fra salgsprisen.”

Overvåknings organet anser at forpliktelsen til å bygge et underjordisk parkeringsanlegg er en 
slik særlig forpliktelse, som ikke er knyttet til kjøperen. Videre kan kostnadene ved riving av den 
kondemnerte bygningen takseres og trekkes fra etter samme prinsipper.

Når det gjelder forpliktelsen til å bygge underjordiske parkeringsplasser er kostnadsvurderingen 
basert på retningslinjer fra offentlige myndigheter og et uavhengig institutt(43) som krever 
25 m2 per parkeringsplass, samt erfaringer med kostnadene ved bygging av underjordiske 
parkeringsanlegg. OPAK oppgir at denne beregningsmetoden er vanlig praksis i bransjen. På 
grunnlag av dette kommer OPAK til en pris på NOK 130 000 per parkeringsplass, eller NOK  
8 450 000 for 65 parkeringsplasser, ekskl. mva og tomtekostnader.

Rivingskostnadene, inkludert gebyrer for avfallshåndtering og –sortering, er fastsatt på grunnlag 
av erfaringer fra tilsvarende rivingsarbeider. OPAK anslår disse kostnadene til NOK 150 000.

Overvåknings organet minner om at selv om det er forpliktet til å vurdere innholdet av 
ekspertvurderinger framlagt av eksterne parter, er Overvåknings organet ikke forpliktet til å 
engasjere egne eksterne konsulenter(44). Etter å ha undersøkt kostnadsberegningene som er utført 
av en uavhengig ekspert med tilstrekkelig teknisk kunnskap, innenfor rammene av en takst på 
eiendommen, og på grunnlag av en inspeksjon av eiendommene, er Overvåknings organet av 
den oppfatning at beregningene er i samsvar med retningslinjene for statsstøtte. De beregnede 
kostnadene kan derfor trekkes fra salgsprisen.

2.2. Konklusjon angående elementer av statsstøtte ved salg av gnr. 1 bnr. 152, 301 og 630 til 
Grunnsteinen AS

På grunnlag av den ovenstående vurderingen av OPAK-rapporten, konkluderer Overvåknings-
organet med at ettersom de økonomiske ulempene ved forpliktelsen til å bygge underjordiske 
parkeringsplasser og rive den kondemnerte bygningen er anslått til totalt NOK 8,6 millioner, og 
verdien av eiendommen er anslått til NOK 3,2 millioner, gir transaksjonen ikke noen økonomisk 
fordel til Grunnsteinen AS. Ettersom den negative verdien av heftelsen er betydelig større enn den 

(40) OPAKs takst på gnr. 1 bnr. 152, 301 og 630 (vedlegg 3 til dok. nr. 466024).
(41) Vedtak nr. 170/05/COL av 29. juni 2005 om salg av offentlig eid eiendom – Universitetsbibliotekets bygning og del av tilliggende 

eiendom i Oslo.
(42) http://www.ntf.no/naring.aspx.
(43) Norges byggforskningsinstitutt og Statens vegvesen.
(44) Sak T-274/01 Valmont mot Kommisjonen [2004] saml II-3145, nr. 72.

http://www.ntf.no/naring.aspx
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positive verdien av eiendommen, påvirkes denne konklusjonen ikke av en rimelig feilmargin eller 
av det faktum at OPAK angir at verdifastsettelser på slike eiendommer er usikre.

Overvåknings organet  registrerer imidlertid at forskjellen i verdi mellom forpliktelsen Grunnsteinen 
påtar seg og verdien av eiendommen er så betydelig at det kan indikere at markedsverdien 
OPAK har kommet til, kan være usikker. Med tanke på den store forskjellen vil imidlertid 
selv en betydelig revurdering av verdiene OPAK har kommet til, ikke føre til konklusjonen at 
Grunnsteinen har mottatt en fordel.

Sett på denne bakgrunn konkluderer Overvåknings organet med at overføringen av gnr. 1 bnr. 152, 
301 og 360 til Grunnsteinen ikke innebar statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

3. Salg av gnr. 4 bnr. 165 til Bryne Industripark AS

I sitt vedtak om å innlede granskning, uttrykte Overvåknings organet tvil om at prisen på NOK 4,7 
millioner for eiendommen på 56 000 m2, tilsvarte markedspris. Tvilen var blant annet basert på 
det faktum at kommunen oppga at eiendommen var solgt til selvkost, en politikk man senere gikk 
bort fra ettersom man mente det førte til at tomter ble solgt unna for billig. Ettersom det ikke var 
innhentet takst, var Overvåknings organet heller ikke overbevist av sammenlikningen med salg av 
andre eiendommer i regionen.

Som svar på Overvåknings organets anmodning i åpningsvedtaket om å få framlagt ytterligere 
opplysninger, har norske myndigheter framlagt en verditakst av eiendommen, foretatt av OPAK. 
Det må derfor vurderes om den framlagte taksten er i samsvar med standardene fastsatt i 
Overvåknings organets retningslinjer.

3.1. Vurdering av OPAK-rapporten

I henhold til Overvåknings organets retningslinjer for statsstøtte skal markedsverdien av 
eiendommen fastsettes på grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer og verdsettings-
standarder av en takstmann med godt omdømme, som ivaretar sine oppgaver på uavhengig 
grunnlag.

– Takstmann med godt omdømme

Kvalifikasjonene og omdømmet til OPAK, og Jacob Aarsheim i særdeleshet, er vurdert ovenfor. 
I lys av denne vurderingen anser Overvåknings organet at rapporten i forbindelse med gnr. 4 
bnr. 165 også er utarbeidet av en takstmann med godt omdømme.

– Takstmannens uavhengighet

Overvåknings organet har ikke sett noen indikasjoner på at takstmannen ikke skulle være 
uavhengig. Aarsheim tilhører et velkjent takstfirma som ikke har noen formelle forbindelser 
med kommunen. Rapporten beskriver også formålet med vurderingen, og bekrefter at Aarsheim 
har vært på befaring på eiendommen, og beskriver takstmetoden som er brukt, i detalj. På 
dette grunnlag har Overvåknings organet ingen grunn til å betvile at taksten er utført med full 
uavhengighet av eventuelle instrukser fra kommunen med hensyn til utfallet av verdsettingen.

– Vurdering av markedsverdi på grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer og 
verdsettings standarder 

Som beskrevet ovenfor fastsetter OPAK en del forutsetninger for sin takst, blant annet at selgeren 
er villig til å selge og at eiendommen kan være på markedet over en normal tidsperiode.

OPAK har vurdert verdien av eiendommen på grunnlag av at den ikke var underlagt en 
reguleringsplan, bare generelt lagt ut til industriformål. Grunnen til dette er at den foreslåtte 
reguleringen som industriområde ble trukket tilbake før kontrakten ble undertegnet, som følge 
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av innvendinger fra Statens vegvesen(45). Reguleringsplanen som senere ble vedtatt var, i følge 
OPAK, svært forskjellig fra planen som ble trukket tilbake, ettersom området nå var lagt ut til 
idrettsformål og ikke industriformål.

Rapporten definerer salgsverdi som ”prisen forskjellige uavhengige potensielle kjøpere som er 
interessert i eiendommen er villige til å betale på vurderingsdatoen.” I motsetning til ved taksten 
av eiendommene som ble overført til Grunnsteinen, har OPAK ikke benyttet tomte belastnings-
metoden når det gjelder Hålandsmarka, eller noen av metodene NTF anbefaler med henblikk 
på bygninger. I stedet er prisen fastsatt i forhold til sammenliknbare eiendommer som er solgt i 
området (komparativ salgsverdi).

OPAK oppgir at sammenliknbare priser i området varierer fra NOK 80 per m2 (salg mellom 
privatperson og kommunen) til NOK 115 per m2 (salg mellom to private parter). OPAK refererer 
også til en beslutning om ny takst i Stavanger, som fastsatte en pris på NOK 140 per m2 for tomter 
avsatt til boligbygging i et svært sentralt område. I henhold til OPAK ville dette tilsvare en pris 
på ca. NOK 90 per m2 for det aktuelle industriområdet. OPAK erkjenner at markedsforholdene er 
usikre og antyder derfor at markedspris vil ligge mellom NOK 80 og 100 per m2, eller mellom 4 
510 000 og 5 636 000 for hele området. Sett på denne bakgrunn er OPAKs anslag for salgsverdien 
i midten av dette området, NOK 5 100 000.

I sitt åpningsvedtak var Overvåknings organet skeptisk til kommunens sammenlikning med prisene 
som var oppnådd for andre eiendommer i området, bl.a. fordi det så ut til at reguleringsplanen for 
området allerede var vedtatt, til tross for innvendingene fra Statens vegvesen, og at det derfor ville 
være feil å sammenlikne eiendommen med områder der det ikke fantes noen reguleringsplan. I 
sine kommentarer til åpningsvedtaket har norske myndigheter imidlertid påpekt at innvendingene 
fra Statens vegvesen var kjent på salgstidspunktet og at det følgelig ikke fantes noen 
reguleringsplan. En reguleringsplan for området ble først vedtatt i august 2007, dvs. to år etter 
salget, og området ble da regulert til idrettsformål. Selv om de senere begivenhetene var ukjent for 
partene på transaksjonstidspunktet, underbygger de konklusjonen om at tilbaketrekkingen av den 
opprinnelige reguleringsplanen var genuin, og at det kunne ventes betydelige endringer i denne.

Følgelig anser Overvåknings organet at forutsetningene OPAK-rapporten er basert på, dvs. at det 
ikke gjaldt noen reguleringsplan på salgstidspunktet, kan godtas.

Når det gjelder evalueringsmetoden OPAK har brukt, påpeker Overvåknings organet at komparativ 
salgsverdi synes å være mindre nøyaktig enn andre metoder som NTF beskriver, ettersom 
eiendommens karakteristika og forventede bruk i mindre grad tas hensyn til. Overvåknings-
organet forstår imidlertid fra OPAKs vurderinger at tomtebelastningsmetoden, som er tett knyttet 
til maksimal tillatt utnyttelse av eiendommen, ikke enkelt kan benyttes når det ikke finnes noen 
reguleringsplan. I den sammenheng må det nevnes at NTF også nevner komparativ salgsverdi som 
en av de akseptable metodene for verdifastsettelse av industritomter(46).

Sett på denne bakgrunn mener Overvåknings organet at OPAK-rapporten må anses å være basert 
på allment aksepterte markedsindikatorer og verdsettingsstandarder.

3.2. Konklusjon om elementer av statsstøtte ved salget av gnr. 4 bnr. 165 til Bryne Industripark

Salgsprisen til Bryne Industripark var NOK 4 700 000. Dette ligger i den lavere delen av 
prisspekteret fastsatt av OPAK (NOK 4 510 000 til 5 636 000), og noe lavere enn den beregnede 
salgsverdien på NOK 5,1 millioner.

Det følger av Førsteinstansdomstolens sakspraksis at Overvåknings organet, i vurderingen av 
takster som er framlagt som del av en statsstøtteprosedyre som vedrører offentlige myndigheters 
salg av tomter og bygninger, må ”fastslå om [salgsprisen] avviker tilstrekkelig til at det kan fastslås 
at det foreligger en fordel”(47) (vår utheving). Videre gjelder den aktuelle transaksjonen ubebygd 

(45) Salgsavtalens paragraf 1 del 3, dok. nr. 428860. 
(46) http://www.ntf.no/naring.aspx.
(47) Sak T-274/01 Valmont, ref. ovenfor, nr. 45, og forente saker T-127/99, T-129/99 og T-148/99 Diputación Foral de Alava [2002] 

saml II-01275, nr. 85.

http://www.ntf.no/naring.aspx
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område som ikke er underlagt en reguleringsplan, og der verdien i henhold til OPAK ikke kan 
fastslås med sikkerhet. Dermed kan den reelle markedsverdien også være i den nedre enden av 
prisspekteret som er fastsatt av OPAK, som vil tilsvare den prisen Bryne Industripark faktisk har 
betalt. På denne bakgrunn konkluderer Overvåknings organet med at det ikke kan fastslås at salget 
av eiendommen ga Bryne Industripark en fordel i henhold til statsstøttereglene.

Transaksjonen innebærer følgelig ikke at det er gitt statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 
61 nr. 1 til Bryne Industripark.

4. Salg av gnr. 2 bnr. 70 og 32 (Bryne stadion) til Bryne FK

I sitt vedtak om å innlede formell granskning uttrykte Overvåknings organet tvil om overføringen 
til Bryne FK for NOK 0 skjedde på markedsvilkår. Videre anså Overvåknings organet, på grunnlag 
av de opplysninger man hadde, at Bryne FK sannsynligvis falt inn under definisjonen av et foretak 
med henblikk på statsstøttereglene, og utførte økonomiske aktiviteter som var i stand til å påvirke 
samhandelen i EØS. På dette grunnlag var Overvåknings organet av den foreløpige oppfatning at 
transaksjonen kunne innebære bruk av statsmidler, gi en fordel til et foretak, og være i stand til å 
påvirke samhandelen i EØS.

Gjennom den formelle granskningen har nye opplysninger blitt tilgjengelige for Overvåknings-
organet.

I sine kommentarer til Overvåknings organets åpningsvedtak og som svar på anmodningen om å 
få framlagt ytterligere opplysninger, har norske myndigheter for det første oversendt en takst på 
eiendommene som ble overført, og for det andre gitt nærmere opplysninger om fotballklubbens 
organisatoriske struktur på transaksjonstidspunktet. Når det gjelder organisasjonsstrukturen er det 
blitt påpekt at klubben omfattet to enheter, nemlig Bryne ASA og Bryne FK.

4.1. Bruk av statsmidler

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 fastsetter at for at et tiltak skal kunne regnes som statsstøtte, må 
fordelen må gis av staten eller ved bruk av statsmidler.

Overvåknings organet viser til at definisjonen av støtte, i henhold til fastsatt sakspraksis, er mer 
generell enn definisjonen av subsidier, ettersom støtte ikke bare omfatter positive fordeler, som 
subsidier i seg selv, men også statlige tiltak som reduserer utgiftene som et foretak vanligvis 
må dekke over sitt eget budsjett og som dermed, uten å være subsidier i egentlig forstand, er av 
samme karakter og har samme virkning.(48) Et inntektstap for staten som følge av et salg under 
markedsverdi faller derfor inn under begrepet bruk av statsmidler.

For å kunne vurdere om statsmidler har vært involvert ved salget av gnr. 2 bnr. 70 og 32 til Bryne 
FK må derfor markedsverdien av eiendommene fastslås. 

I tilfelle kommunen hadde solgt dem til en pris under markedspris, ville det vært tale om bruk av 
statsmidler i form av tapte inntekter.

Norske myndigheter har framlagt en verditakst, foretatt av OPAK, av eiendommen stadionet er 
bygd på. Som vist ovenfor må taksten vurderes i henhold til Overvåknings organets retningslinjer.

– Uavhengig takstmann med godt omdømme

I vurderingen av rapporten merker Overvåknings organet seg at også denne taksten er utført av 
OPAK v/Jacob Aarsheim. Overvåknings organet har allerede konkludert med at OPAK og Jacob 
Aarsheim oppfyller retningslinjenes krav om at takstmannen skal ha godt omdømme. Videre har 
Overvåknings organet ingen grunn til å tro at Aarsheim ikke var uavhengig i sin vurdering.

(48) Jf. særlig sak C-143/99 Adria-Wien Pipeline og Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke [2001] saml I-8365, nr. 38; sak C-501/00 
Spania mot Kommisjonen [2004] saml I-6717, nr. 90, og sak C-66/02 Italia mot Kommisjonen [2005] saml I-0000, nr. 77.
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– Vurdering av markedsverdi ut fra allment anerkjente indikatorer og verdsettings standarder

Med tanke på de spesielle kjennetegnene ved den aktuelle eiendommen er det nødvendig å 
undersøke metoden som er brukt noe nærmere for å avgjøre om vurderingen er foretatt på grunnlag 
av allment anerkjente indikatorer og verdsettingsstandarder.

Vurderingen omfatter for det første en beskrivelse av hvordan eiendommen brukes i dag, dvs. 
fotballbane, løpebaner, treningsfelt, tribuner og treningshaller. Området er lagt ut til idrettsformål 
i den aktuelle reguleringsplanen fra 28. oktober 1997. OPAK uttaler at som utgangspunkt bør 
verdien av en eiendom fastsettes ut fra den tillatte utnyttelsen av området. Imidlertid mener OPAK 
at ettersom idrettsanleggene allerede er bygd på området er den tillatte utnyttelsen ikke relevant og 
en annen framgangsmåte må brukes. Ettersom stadionet har mottatt tippemidler(49) viser OPAK til 
vilkårene for å motta slike midler, som tilsier at anleggene må holdes åpne og i bruk i 40 år, ellers 
må midlene tilbakebetales. For å kunne vurdere verdien av eiendommen i henhold til alternative 
reguleringsplaner må man også kjenne til vilkårene i en slik plan. Sett på denne bakgrunn 
konkluderer OPAK med at stadionet bare kan vurderes som en eiendom til bruk til idrettsformål. 
Taksten er derfor basert på en sammenligning med industrieiendommer som er solgt i eiendommen, 
der det så gjøres et fradrag ettersom det ikke er noen inntektsbringende kommersielle områder i 
den gjeldende reguleringsplanen. OPAK konkluderer med at markedsprisen ville ligge i området 
fra NOK 2 385 000 til 2 915 000, og anslår en salgsverdi på NOK 2 650 000.

Innledningsvis merker Overvåknings organet seg at taksten ikke er basert på noen av de foretrukne 
framgangsmåtene beskrevet av Norges takstforbund. Den er heller ikke basert på direkte 
sammenligning med lignende eiendommer.

Overvåknings organet erkjenner imidlertid at et fotballstadion er en unik type eiendom og 
at det derfor er vanskelig å sammenligne direkte med andre typer eiendom. Videre anser 
Overvåknings organet at i fravær av en alternativ reguleringsplan og de økonomiske ulemper 
som ville følge av plikten til tilbakebetaling ved omregulering, er det en takst basert på den 
nåværende reguleringsplanen som best gjenspeiler verdien av eiendommen som faktisk overføres. 
Endelig erkjenner Overvåknings organet vanskene med å fastsette verdien av eiendom lagt 
ut til idrettsformål, som etter eksisterende regulering ikke kan brukes som inntektsbringende 
kommersielt område. Under disse omstendigheter finner Overvåknings organet at framgangsmåten 
som er brukt av OPAK v/Aarsheim er en akseptabel måte å vurdere markedsprisen på, selv om 
det naturligvis knytter seg usikkerhet til en slik pris. For eksempel anser Overvåknings organet at 
markedsverdien muligens kan bli redusert ytterligere ved at klubben allerede hadde en leieavtale 
på området, som følgelig ville utgjøre en heftelse på eiendommen for enhver annen eier. Med disse 
forbeholdene anser Overvåknings organet at rapporten er tilstrekkelig detaljert og dokumentert til å 
kunne indikere med en tilstrekkelig grad av sikkerhet hva verdien sannsynligvis ville være.

Ettersom Time kommune overførte eiendommen til Bryne FK til en pris av NOK 0 mens den 
hadde en anslått verdi på omkring NOK 2 650 000, konkluderer Overvåknings organet med at 
denne transaksjonen omfattet statsmidler.

4.2. Økonomiske fordeler for et foretak

a) Om det foreligger økonomisk fordel

Ettersom eiendommen ble overført til Bryne FK for NOK 0, er det en klar forskjell 
mellom prisen som ble betalt og eiendommens antatte markedsverdi. Overvåknings organet 
konkluderer dermed med at transaksjonen gir Bryne FK en økonomisk fordel, ettersom 
klubben ikke trengte betale markedspris for eiendommen.

(49) Tippemidler er inntekter fra det statseide spillselskapet Norsk Tipping. I henhold til reglene fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 
må slike anlegg holdes åpne i 40 år fra ferdigstillelse. Se brosjyren ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2008”, 
kapittel 4.9, http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Idrett/V-0732B_web.pdf.

http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Idrett/V-0732B_web.pdf
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b) Bryne FK som et foretak i henhold til statsstøttereglene

Deretter må det vurderes om Bryne FK skal anses som et foretak i henhold til statsstøttereglene. 
I den forbindelse må det påpekes at begrepet foretak omfatter enhver enhet som er engasjert i 
økonomisk aktivitet, uavhengig av enhetens rettslige status og finansieringsform, og at enhver 
aktivitet som består i å tilby varer og tjenester på et gitt marked er en økonomisk aktivitet(50).

Bryne FK har et profesjonelt eller halvprofesjonelt lag som nå spiller i divisjonen under 
Tippeligaen, og som på transaksjonstidspunktet spilte i Tippeligaen. Når Overvåknings-
organet i sitt åpningsvedtak foreløpig anså Bryne FK som et foretak, var dette basert på det 
faktum at noen av klubbens aktiviteter, særlig salg og kjøp av profesjonelle spillere, det å tilby 
underholdning i form av fotballkamper, og salg av reklameplass, syntes å være tilbudt på et 
marked og derfor var av økonomisk art. Overvåknings organet kan ikke se at det i løpet av den 
formelle granskningen er kommet fram nye argumenter som kan endre denne konklusjonen. 
Det må derfor konkluderes med at så vidt gjelder disse aktivitetene er Bryne FK å anse som et 
foretak i henhold til statsstøttereglene.

Overvåknings organet merker seg imidlertid at 89 % av de samlede aktivitetene til Bryne FK 
(målt i antall timer) vedrører ikke-profesjonelle fotballaktiviteter, særlig organisering av slike 
aktiviteter for barn og unge(51).

I henhold til Europadomstolens sakspraksis er idrettsaktiviteter bare underlagt EØS-retten i 
den utstrekning de utgjør de utgjør økonomisk virksomhet i henhold til EØS-avtalen. Dette 
ville gjelde for aktivitetene til profesjonelle eller halvprofesjonelle fotballspillere tilbudt på 
markedet(52). Som nevnt ovenfor var disse aktivitetene konsentrert i foretaket Bryne ASA. 
Derimot blir aktivitetene som tilbys av Bryne FK til 600 unge fotballspillere i klubben 
hovedsakelig drevet på ikke-kommersiell basis og i stor grad på grunnlag av frivillig innsats 
fra foreldre og andre(53).

Videre er det verdt å merke seg at det i Kommisjonens sakspraksis er blitt fastslått at det 
å yte slike idrettsaktiviteter til fordel for barn og unge ikke utgjør økonomisk aktivitet 
med henblikk på statsstøttereglene. I en sak som gjaldt offentlig støtte til idrettsaktiviteter 
organisert av profesjonelle idrettsklubber til fordel for unge i Frankrike, slo Kommisjonen 
fast at støtte til samfunnsmessig, akademisk og idrettsrelatert utdanning for unge kan anses 
som en generell oppgave på utdanningsområdet og påhviler staten. I den utstrekning denne 
utdanningen overtok fra det som tidligere var kjent som ”idrettsstudier” og beholdt den 
generelle karakteristikken og organiseringen av disse, ville den aktuelle støtten være til fordel 
for aktiviteter innenfor utdanningsvirksomhet og falle utenfor området for konkurranseutsatte 
aktiviteter. Videre hadde enkelte av aktivitetene som ble støttet, som mål å redusere vold blant 
fotballtilhengere og var rettet mot aktiviteter i lokalmiljøet. Kommisjonen kom til at slike 
aktiviteter kunne defineres som et bidrag til samfunnsutdanningen i vid forstand. Dermed 
konkluderte Kommisjonen med at de aktuelle tiltakene kunne sammenlignes med utdannings-
aktiviteter som ville være et ansvar for det nasjonale utdanningssystemet, en av statens 
generelle oppgaver(54).

I den sammenheng bør det nevnes at Norges fotballforbund (NFF) har påpekt at det i prinsippet 
er et offentlig ansvar å tilby og organisere idrettsaktiviteter for barn og unge i lokalmiljøet. 
Klubbene, i samarbeid med lokale myndigheter og forbundet, påtar seg et betydelig ansvar når 
det gjelder å utvikle anlegg og organisere aktiviteter på alle nivåer. Videre har NFF påpekt at 
norske myndigheter gjentatte ganger har vektlagt den positive virkningen fotball har som en 
samfunnsmessig inkluderingsmekanisme(55).

(50) Se EFTA-domstolens dom i sak E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund mot EFTAs overvåkningsorgan, nr. 78, og sak 
C-218/00 Cisal [2002] saml I-691, nr. 23.

(51) Dok. nr. 85026 (tredjepartskommentarer fra Bryne FK).
(52) Sak 13-76, Donà v Mantero, nr. 12, [1976] saml 1333.
(53) Dok. nr. 85026 (tredjepartskommentarer fra Bryne FK).
(54) Sak N 118/00 Subventions publiques aux clubs sportifs professionnels (France).
(55) Dok. nr. 484855, tredjepartskommentarer fra Norges fotballforbund datert 3. juli 2008.
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Ettersom klubbene, som NFF har påpekt, organiserer fotballaktiviteter for barn og unge og 
dermed gir et bidrag til utdanningen innenfor idrett og tilbyr en kanal for samfunnsmessig 
inkludering og mobilitet, anser Overvåknings organet at breddefotball-aktivitetene som 
organiseres av Bryne FK kan anses som en oppgave som utføres i allmenn interesse, og som 
tilsvarer utdanningsaktiviteter. Slike aktiviteter utgjør i så fall ikke økonomisk aktivitet i 
henhold til EØS-avtalens statsstøttebestemmelser.

I lys av det ovenstående konkluderer Overvåknings organet med at Bryne FK, med henblikk på 
dets ikke-profesjonelle aktiviteter, ikke kan anses som et foretak i henhold til statsstøttereglene.

c) Ingen fordeler for klubbens økonomiske aktiviteter

Europakommisjonen har fastslått at når en idrettsklubb utfører både økonomiske og ikke-
økonomiske aktiviteter, vil det ikke være tale om statsstøtte dersom klubben gjennom separat 
regnskapsføring sikrer at de økonomiske aktivitetene ikke mottar noen fordel.(56) Det neste 
trinnet må derfor være å vurdere om fordelen ved å få overført en eiendom til en pris som var 
lavere enn beregnet markedspris, i praksis var til fordel for klubbens økonomiske aktiviteter.

I utgangspunktet må det påpekes at klubben på transaksjonstidspunktet bestod av to juridiske 
enheter, nemlig Bryne FK og Bryne Fotball ASA. Fordelinger av oppgaver og det økonomiske 
forholdet mellom de to enhetene ble fastsatt i en samarbeidsavtale som klubben og selskapet 
inngikk i 2000.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom de to enhetene var Bryne Fotball ASA ansvarlig for 
å utføre de økonomiske aktivitetene som sponsoravtaler, salg av TV- og medierettigheter, 
reklameplass på stadion, salg og lisensiering av supporterutstyr og kommersiell utnyttelse 
av spillerne og klubbens navn og logo, billettsalg til klubbens hjemmekamper og avtaler om 
bingodrift (paragraf 2.1).

Bryne FK var på den annen side ansvarlig for all sportslig aktivitet, inkludert trening og 
kamper, alle offisielle plikter i henhold til NFFs regelverk, forskjellige aktiviteter knyttet til 
å skaffe midler til klubbens ikke-profesjonelle aktiviteter, samt driften av stadionet, unntatt 
reklame.

Selv om Bryne FK formelt sett var arbeidsgiver for de profesjonelle spillerne og andre 
ansatte, og formelt sett var part i avtalene som vedrørte salg, kjøp og leie av spillere, ble alle 
økonomiske forpliktelser knyttet til dette(57) båret av Bryne Fotball ASA. Videre vil eventuelle 
nettoinntekter etter at finansielle utgifter er dekket, bli værende i Bryne Fotball ASA (paragraf 
4.2). Endelig blir administrativt personale ansatt og betalt av Bryne Fotball ASA (paragraf 
5.1).

I henhold til avtalen var stadion som sådan Bryne FKs ansvar. Bryne Fotball ASA skulle betale 
Bryne FK et beløp på NOK 150 000 per år for bruken av stadionet generelt, og NOK 10 000 per 
offisiell kamp (4.2). Bryne Fotball ASA skulle også betale Bryne FK et årlig gebyr for retten 
til å utnytte klubbens navn og logo, og den kommersielle utnyttelsen av spillerne (paragraf 
4.3). I tilfeller der det profesjonelle laget benyttet eiendeler som tilhørte Bryne FK, som 
stadionet og klubbens navn og logo, skulle klubben også motta vederlag. I sine kommentarer 
til Overvåknings organet anfører Bryne FK at dette vederlaget var markedsbasert, men har ikke 
framlagt noen dokumentasjon for hvordan det beregnes.

Gjennom samarbeidsavtalen kan Bryne FK hevdes å utføre en del ytterligere aktiviteter for å 
skaffe midler, særlig det å leie ut stadionet samt navn og logo til Bryne Fotball ASA. Disse 
aktivitetene er av en slik natur at de prinsipielt sett kan foregå i et marked i konkurranse med 
andre operatører, og dermed faller inn under definisjonen av økonomisk aktivitet. I den aktuelle 
saken var virkningen av betalingen fra aksjeselskapet for dets bruk av stadionet og klubbens 

(56) Se Kommisjonens vedtak i sak N 118/00, referert ovenfor.
(57) Disse forpliktelsene gjelder særlig betaling av kjøpsprisen for, og lønn og andre ytelser til, spillere, trenere og støttepersonale. 

Selskapet skulle også betale arbeidsgiveravgift for de ansatte, og dekke kjøps- og vedlikeholdskostnader for utstyr, dekke 
treningsleire, reisekostnader i forbindelse med bortekamper og trening, og leie av baner og arenaer.
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navn og logo, i praksis å sikre at ingen midler som var ment å komme breddesatsingen til gode, 
ble overført til de profesjonelle fotballaktivitetene. Inntektene Bryne FK fikk gjennom denne 
avtalen synes derfor å ha blitt kanalisert tilbake til de ikke-profesjonelle aktivitetene som fant 
sted i Bryne FK.

Som vist ovenfor ble alle kostnader som gjaldt det profesjonelle laget betalt av Bryne Fotball 
ASA, og når det profesjonelle laget bruker eiendeler som tilhører Bryne FK får klubben 
vederlag for dette. Det er også verdt å merke seg at alle kommersielle aktiviteter (som 
reklame osv.) knyttet til profesjonell fotball finner sted innenfor Bryne Fotball ASA.(58) Som 
anført ovenfor ble stadionområdet, i henhold til avtalen med Time kommune, gitt til Bryne 
FK og ikke Bryne Fotball ASA. Under disse omstendigheter er Overvåknings organet av den 
oppfatning at samarbeidsavtalen sikrer at eventuell støtte gitt til Bryne FK ikke kommer 
de profesjonelle fotballaktivitetene eller kommersielle aktiviteter knyttet til dette til gode, 
ettersom regnskapene for slike aktiviteter ble ført separat fra regnskapene til Bryne FK.

Videre merker Overvåknings organet seg at Bryne FK har anført at alle dets egne aktiviteter 
finner sted på stadionanlegget, og at de ikke-kommersielle aktivitetene utgjør hele 89 prosent 
av dette. Dette betyr at eiendommen hovedsakelig brukes til klubbens egne kjerneaktiviteter, 
dvs. tilby breddefotball i lokalsamfunnet, særlig til barn og unge.

Under disse omstendigheter finner Overvåknings organet at de inntektsbringende aktivitetene 
til Bryne FK tydelig har en sekundær rolle og er et redskap for å oppfylle klubbens 
hovedformål.(59)

Når det gjelder utleie av fotballstadionet i særdeleshet, merker Overvåknings organet seg at 
det aktuelle stadionet har begrenset tilskuerkapasitet og ikke ligger i et større bysenter. Det 
kan derfor virke som bruk av stadionet ikke ville være av betydelig interesse for andre parter 
enn Bryne Fotball ASA, ville gi begrensede inntekter og følgelig være av begrenset interesse 
for private investorer som ønsker å tjene penger. Det er viktig å merke seg at det, som OPAK-
rapporten uttrykkelig nevner, ikke er knyttet kommersielle områder til stadionet, slik at det 
ikke konkurrerer med handlesentre eller kontorbygninger i regionen.

Våren 2004, dvs. omkring et halvår etter transaksjonen, avsluttet Bryne Fotball ASA sine 
aktiviteter, og de profesjonelle aktivitetene ble overført til Bryne FK. Videre har Bryne FK 
bekreftet at klubben ikke har separat regnskapsføring for de forskjellige typene aktiviteter 
innenfor klubben.

Ettersom overføring av eiendom er en engangstransaksjon, er vurderingen ovenfor basert på 
klubbens struktur på tidspunktet for transaksjonen. En vurdering av mulige ringvirkninger 
for klubbens økonomiske aktiviteter etter sammenslåingen ville være på sin plass dersom 
det skulle være tegn på at handlingene faktisk var beregnet på å omgå statsstøttereglene 
ved å kanalisere den økonomiske fordelen via en ikke-økonomisk enhet. I dette tilfellet har 
Overvåknings organet ingen indikasjoner på at den senere sammenslåingen av Bryne FK og 
Bryne Fotball ASA var planlagt på overføringstidspunktet, på noen måte er knyttet til klubbens 
overtakelse av eiendommen eller på annen måte utformet for å omgå EØS-statsstøttereglene.

Overvåknings organet konkluderer derfor med at støtten gitt til Bryne FK gjennom overføringen 
av grunnen stadionet er bygd på, ikke har vært til fordel for klubbens økonomiske aktiviteter.

(58) Samarbeidsavtalen som gjaldt på det aktuelle tidspunktet innebar at Bryne Fotball ASA, ikke Bryne FK, var ansvarlig for 
sponsoravtaler, salg av TV- og medierettigheter, reklameplass på stadion, salg og lisensiering av supporterutstyr og kommersiell 
utnyttelse av spillerne samt klubbens navn og logo. Bryne Fotball ASA var også ansvarlig for billettsalget til klubbens 
hjemmekamper. Når det gjelder salg og kjøp av profesjonelle spillere, var det (selv om dette er oppført blant Bryne FKs oppgaver 
og ansvarsområder i avtalens paragraf 2.5) Bryne Fotball ASA som var ansvarlig for å betale kjøpsprisen og spillernes lønn. Det 
ser derfor ut til at de aktivitetene Overvåkningsorganet anser for å være av økonomisk art og i stand til å påvirke samhandelen og 
konkurransen i EØS, fant sted Bryne Fotball ASA på transaksjonstidspunktet.

(59) Kommisjonens sak N 558/2005 – Støtte til etablering av profesjonell aktivitet (Polen). Videre indikerte sak N 234/2007 – Fremme 
av FUI (Spania), nr. 38, også at forskningsorganisasjoner som ikke hovedsakelig utfører økonomisk aktivitet likevel kan utføre 
forskning på oppdrag fra foretak mot vederlag, uten at de dermed blir klassifisert som foretak med henblikk på statsstøttereglene.
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4.3. Konklusjon i forbindelse med overføringen av gnr. 2 bnr. 70 og 32 til Bryne FK

Sett i lys av det ovenstående konkluderer Overvåknings organet med at overføringen av 
eiendommen til Bryne FK ikke omfattet statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

5. Konklusjon

På grunnlag av de ovenstående vurderingene konkluderer Overvåknings organet med at det ikke 
kan påvises at noen av de tre transaksjonene som omfattes av dette vedtak, omfattet statsstøtte i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

EFTAs overvåknings organ anser at Time kommunes salg av eiendommene registrert som gnr. 1 bnr. 151, 
301 og 630 (til Grunnsteinen), gnr. 4 bnr. 165 (til Bryne Industripark AS) og gnr. 2 nr. 72 og 32 til Bryne 
FK, ikke utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.

Artikkel 3

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2009

For EFTAs overvåknings organ

 Per Sanderud Kristján A. Stefánsson

 President Medlem av kollegiet
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DOMSTOLENS DOM

av 10. desember 2010

i sak E-1/10

Periscopus AS

mot

Oslo Børs ASA og Erik Must AS

(Direktiv 2004/25/EF – Overtakelse av kontroll – Tvungent tilbud – Endring av tilbudsprisen – Klart 
definerte omstendigheter og kriterier – Henvisning til markedskurs)

I sak E-1/10 mellom Periscopus AS og Oslo Børs AS og Erik Must AS – ANMODNING fra Oslo tingrett 
i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 
domstol vedrørende tolkningen av artikkel 5 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av  
21. april 2004 om overtakelsestilbud, som tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1, har domstolen, 
sammensatt av Carl Baudenbacher (president og saksforberedende dommer) og dommerne Thorgeir 
Örlygsson og Henrik Bull, 10. desember 2010 avgitt følgende rådgivende uttalelse:

Uten nærmere klargjøring av uttrykket ”markedskurs” er europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud artikkel 5 nr. 4 annet ledd til hinder for nasjonal 
lovgivning som bestemmer at den pris som skal tilbys i et tvungent tilbud, skal justeres slik at den 
blir minst like høy som ”markedskursen” i situasjoner der det er klart at ”markedskursen” er høyere 
enn den pris som er beregnet i henhold til den hovedregel som er fastsatt i samsvar med artikkel 5 
nr. 4 første ledd. I særdeleshet er det nødvendig med videre klargjøring av hvilket tidsintervall som 
er relevant for å fastslå ”markedskursen”, hvorvidt ”markedskursen” må beregnes på grunnlag av 
et volumvektet gjennomsnitt, og om det er nødvendig med faktiske transaksjoner eller om det er 
tilstrekkelig med stående kjøps- eller salgsordre for å fastslå en ”markedskurs”.

EFTA-DOMSTOLEN
 2011/EØS/27/02
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DOMSTOLENS DOM

av 10. desember 2010

i sak E-2/10

Þór Kolbeinsson

mot

Den islandske stat

(Arbeidstakernes sikkerhet og helse – Direktiv 89/391/EØF og 92/57/EØF – EØS-avtalens artikkel 3 – 
Arbeidsgiveres og arbeidstakeres ansvar for arbeidsulykker – Statens erstatningsansvar)  

I sak E-2/10 mellom Þór Kolbeinsson og Den islandske stat – ANMODNING fra Héraðsdómur Reykjavíkur 
(Reykjavík herredsrett), Island, i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse 
av et overvåkingsorgan og en domstol vedrørende tolkningen av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 
om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen og rådsdirektiv 
92/57/EØF av 24. juni 1992 om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige 
eller mobile byggeplasser (åttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF), har 
domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, og dommerne Thorgeir Örlygsson og Henrik Bull 
(saksforberedende dommer), 10. desember 2010 avgitt følgende rådgivende uttalelse:

1. Bortsett fra i eksepsjonelle tilfeller er det ikke forenlig med rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 
1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen og 
rådsdirektiv 92/57/EØF av 24. juni 1992 om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse 
på midlertidige eller mobile byggeplasser (åttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 
89/391/EØF), fortolket i lys av EØS-avtalens artikkel 3, at en arbeidstaker på grunn av sin egen 
uaktsomme medvirkning holdes ansvarlig etter nasjonal erstatningsrett for hele eller hoveddelen 
av det tap som vedkommende har lidd som følge av en arbeidsulykke, når det er fastslått at 
arbeidsgiveren ikke på eget initiativ har overholdt regler om sikkerhet og forhold på arbeidsplassen. 

 Eksepsjonelle tilfeller kan foreligge når arbeidstakeren har forårsaket ulykken forsettlig eller ved å 
opptre med grov uaktsomhet, men selv i slike tilfeller vil det være uforholdsmessig og ikke i samsvar 
med direktivene å nekte enhver erstatning, bortsett fra i ekstreme tilfeller der arbeidstakeren er 
betydelig mer å laste for ulykken enn arbeidsgiveren.

2. En EØS-stat kan holdes ansvarlig for brudd på regelen om uaktsom medvirkning som følger 
av direktiv 89/391/EØF og 92/57/EØF, fortolket i lys av EØS-avtalens artikkel 3, forutsatt at 
overtredelsen er tilstrekkelig kvalifisert. Det ligger til den nasjonale domstolen å avgjøre, i 
overensstemmelse med fast rettspraksis om statens erstatnings ansvar for brudd på EØS-retten, om 
dette vilkåret er oppfylt i den aktuelle saken.

 2011/EØS/27/03
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DOMSTOLENS DOM

av 18. oktober 2010

i sak E-3/10

EFTAs overvåkningsorgan mot Republikken Island

(En avtaleparts manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – Direktiv 2002/87/EF om utvidet tilsyn med 
kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt konglomerat) 

I sak E-3/10, EFTAs overvåkningsorgan mot Republikken Island –  SAK om at EFTA-domstolen 
skal erklære at Republikken Island, ved å unnlate å innføre eller melde til EFTAs overvåkningsorgan 
de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31ea, 
dvs. europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med 
kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt konglomerat og om endring 
av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 2000/12/EF, tilpasset til EØS-avtalen gjennom avtalens 
protokoll 1, innenfor den fastsatte tidsfrist, har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til den aktuelle 
rettsaktens artikkel 32 og EØS-avtalens artikkel 7, har domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, 
president, og dommerne Thorgeir Örlygsson og Henrik Bull (saksforberedende dommer), 18. oktober 
2010 avsagt dom der domsslutningen lyder:

1. Republikken Island har, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten 
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31ea, dvs. europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/
EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og 
investeringsforetak i et finansielt konglomerat og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/267/
EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/78/EF og 2000/12/EF, tilpasset til EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1, innenfor den 
fastsatte tidsfrist, unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til den aktuelle rettsaktens artikkel 
32 og EØS-avtalens artikkel 7. 

2. Republikken Island pålegges å betale sakens omkostninger. 
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/22 12.5.2011

DOMSTOLENS KJENNELSE

av 31. januar 2011

i sak E-13/10

Aleris Ungplan AS mot EFTAs overvåkningsorgan 

(EFTAs overvåkningsorgans nektelse av å innlede forfølgning av en EFTA-stats påstått manglende 
overholdelse av sine forpliktelser på området for offentlige anskaffelser – Vedtak som kan gjøres til 

gjenstand for søksmål – Spørsmål om avvisning)

I sak E-13/10, Aleris Ungplan AS mot EFTAs overvåkningsorgan  – SAK under artikkel 36 annet ledd 
i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, med påstand 
om at domstolen skal oppheve EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 248/10/COL av 21. juni 2010 om 
innkjøp av barneverntjenester i Norge, har domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, og 
dommerne Thorgeir Örlygsson (saksforberedende dommer) og Per Christiansen, 31. januar 2011 avsagt 
følgende kjennelse:

1.  Saken avvises.

2.  Saksøkeren dekker sakens omkostninger.
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12.5.2011 Nr. 27/23EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6162 – Pfizer/Ferrosan Consumer Healthcare Business)

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2011 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 foretakssammenslutning 
der det amerikanske foretaket Pfizer Inc. (”Pfizer”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i 
henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele de forbrukerorienterte 
helseproduktaktivitetene til det danske foretaket Ferrosan Holding A/S (”Ferrosan”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Pfizer: børsnotert globalt forskningsbasert biomedisinsk og farmasøytisk foretak som er aktive 
innen å oppdage, utvikle, framstille, markedsføre og selge nyskapende legemidler for mennesker 
og dyr.

– Ferrosan: de forbrukerorienterte helseproduktaktivitetene til Ferrosan A/S. Ferrosans aktiviteter 
innen medisinsk utstyr inngår ikke i den foreslåtte foretakssammenslutningen.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 141 av 12.5.2011. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6162 – Pfizer/
Ferrosan Consumer Healthcare Business, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

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

EF-ORGANER
KOMMISJONEN
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/24 12.5.2011

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6184 – Indorama/Sinterama/Trevira)

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2011 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Indorama Ventures Public 
Company Limited (”Indorama”, Thailand, i siste instans kontrollert av Canopus International 
Ltd, Mauritius) og Sinterama S.p.A. (”Sinterama”, Italia, i siste instans kontrollert av Compagnie 
de l’Ours Sarl (Luxembourg)) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det tyske foretaket Trevira GmbH (”Trevira”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Indorama: produksjon og levering av PET-resin, PET-emner og PET-flasker, produksjon og 
levering av PTA, produksjon og levering av polyester-tekstilchips, basisfibrer, filamentgarn og 
kamgarn

– Sinterama: produksjon og levering av polyester-filamentgarn

– Trevira: produksjon og levering av polyester-tekstilchips, basisfibrer og filamentgarn

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 140 av 11.5.2011. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6184 – 
Indorama/Sinterama/Trevira, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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12.5.2011 Nr. 27/25EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6186 – Advent/Towergate Businesses)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 26. april 2011 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der visse fond som kontrolleres av Advent 
International Corporation (”Advent”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretakene Towergate Partnership Limited 
(UK), Cullum Capital Ventures Limited (UK), Countrywide Insurance Management Limited (UK) og 
Powerplace Insurance Services Limited (samlet omtalt som ”Towergate Businesses”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Advent: global aksjeinvestor innen forskjellige sektorer, deriblant finanstjenester, medier, 
kommunikasjon, IT, detaljsalg, industri og legemidler

– Towergate Businesses: formidlingstjenester for forsikringer i Storbritannia

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(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 140 av 11.5.2011. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6186 – Advent/
Towergate Businesses, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/26 12.5.2011

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6188 – Vitol/Helios/Shell/Plateau Holding/BV 3)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 4. mai 2011 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Vitol Holding B.V. (”Vitol”, Nederland), 
Helios Investments Partners (”Helios”, England og Wales) og Royal Dutch Shell plc (”Shell”, 
England og Wales) i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over Plateau Holding B.V. (”Plateau”, Nederland) og over BV3 (”BV3”, Nederland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Vitol: uavhengig handel med forskjellige varer (råolje, oljeprodukter, LNG, naturgass, kull, 
elektrisk kraft og karbonutslipp) samt finansielle instrumenter som særlig er knyttet til olje- og 
gassektoren

– Helios: aksjeinvesteringsforetak med fokus på Afrika

– Shell: verdensomspennende leting etter, utvinning og salg av olje og gass, produksjon og salg av 
oljeprodukter og kjemikalier, kraftproduksjon og produksjon av energi fra fornybare energikilder

– Plateau: holdingselskap som etter transaksjonen vil eie Shells nåværende organisasjon for 
nedstrøms distribusjon av gass-, olje- og petroleumsprodukter i 14 afrikanske land

– BV3: et fellesforetak som vil bli etablert og som etter transaksjonen vil omfatte Shells nåværende 
produksjon av smøremidler og engrosdistribusjon av smøremidler i sju afrikanske land

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(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 142 av 13.5.2011. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6188 – Vitol/
Helios/Shell/Plateau Holding/BV 3, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).
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12.5.2011 Nr. 27/27EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6195 – Holcim/Basalt/H+B Grondstoffen JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 3. mai 2011 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Holcim 
Grondstoffen B.V. (”Holcim”, kontrolleres av det sveitsiske Holcim-konsernet) og det tyske 
foretaket Basalt Union GmbH (”Basalt”, tilhører Werhahn-konsernet) i fellesskap overtar kontroll 
i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nederlandske foretaket H+B 
Grondstoffen C.V. (”JV”) ved kjøp av aksjer i et nyopprettet fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Holcim: handel med tilslagsstoffer i Nederland. Holcim-konsernet er aktive i produksjon og 
distribusjon av sement, produksjon, bearbeiding og distribusjon av tilslag, ferdigblandet betong, 
ferdigstøpte betongprodukter samt asfalt.

– Basalt: handel med tilslagsstoffer i Nederland. Werhahn-konsernet er aktive i forskjellige 
sektorer, deriblant produksjon av tilslag, asfalt og byggematerialer, utvinning og salg av skifer, 
bakeprodukter, kjøkken- og skjønnhetsprodukter, fast eiendom og finans.

– JV: handel med tilslagsstoffer i Nederland.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(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 141 av 12.5.2011. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6195 – Holcim/
Basalt/H+B Grondstoffen JV, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/28 12.5.2011

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6221 – Colgate Palmolive/Sanex Business)

1. Kommisjonen mottok 28. april 2011 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Colgate-Palmolive Europe SARL og 
Colgate-Palmolive Company (samlet omtalt som Colgate Palmolive Group, USA) ved kjøp av aksjer 
og eiendeler overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 
Sanex (”Sanex”), som nå tilhører Unilever.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Colgate Palmolive: aktive internasjonalt i forbruksvaresektoren, med hovedaktiviteter innen 
munnhygiene, personlig hygiene, produkter til hus og hjem samt fôr til kjæledyr

– Sanex: produkter til personlig hygiene

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 142 av 13.5.2011. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6221 – Colgate 
Palmolive/Sanex Business, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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12.5.2011 Nr. 27/29EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6242 – Lactalis/Parmalat)

1. Kommisjonen mottok 4. mai 2011 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Lactalis Group (”Lactalis”, Frankrike, 
kontrollert av det franske foretaket BSA S.A) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det italienske foreetaket Parmalat S.p.A (”Parmalat”) ved kjøp av 
28,97 % av Parmalats kapital samt offentlig kjøpstilbud kunngjort 26. april 2011.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Lactalis: produksjon og markedsføring av melk til drikke, smør, ost, ferske produkter, fløte og 
industrielle melkeprodukter (melkepulver, myse osv.)

– Parmalat: produksjon og markedsføring av melk, melkeprodukter og fruktbaserte drikker

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 142 av 13.5.2011. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6242 – Lactalis/
Parmalat, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/30 12.5.2011

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6246 – OJSC Novolipetsk Steel/Steel Invest & Finance)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 28. april 2011 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det russiske foretaket OJSC Novolipetsk 
Steel (”NLMK”) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. (”SIF”, Luxembourg). 
SIF kontrolleres nå indirekte i fellesskap av NLMK og Duferco Participations Holding Limited 
(”Duferco”). Samtidig med (eller kort etter) transaksjonen vil SIF-konsernet skille ut visse foretak 
som nå kontrolleres direkte eller indirekte av SIF, og overføre disse til Duferco. Foretakene som vil 
bli skilt ut er Carsid S.A. samt følgende eiendeler og aktiviteter tilhørende Duferco La Louvière S.A. 
og dets datterselskaper: den elektriske lysbueovnen og trådvalseverket som befinner seg på foretakets 
anlegg i La Louvière (Belgia), og trådtrekkingsanlegget som befinner seg på foretakets anlegg i Tildonk 
(Belgia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– NLMK: plater og lengder av karbonstål (ferdige produkter og halvfabrikata) samt elektriske 
stålprodukter

– SIF: plater av karbonstål (ferdige produkter og halvfabrikata)

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(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 138 av 7.5.2011. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6246 – OJSC 
Novolipetsk Steel/Steel Invest & Finance, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).
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12.5.2011 Nr. 27/31EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av artikkel 16 nr. 4 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av 

ruteflyging i Fellesskapet

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging

Medlemsstat Irland

Aktuelle ruter Kerry–Dublin
Donegal–Dublin

Ikrafttredelsesdato for revidert forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste

1.10.2011

Adresse der den fullstendige teksten og eventuell relevant 
informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås

Department of Transport, Tourism and Sport 
44 Kildare Street 
Dublin 2 
IRELAND 

Airports Division 
Tlf.: +353 16041299 / 16041009 
Faks: +353 16041681 
E-post: Airportsdivision@dttas.ie

Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av artikkel 17 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av 

ruteflyging i Fellesskapet

Anbudsinnbydelse i forbindelse med plikt til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 
ruteflyging

Medlemsstat Irland

Aktuelle ruter Kerry–Dublin
Donegal–Dublin

Kontraktens gyldighetsperiode 1.10.2011–30.9.2014

Adresse der den fullstendige anbudsinnbydelsen og/eller 
dokumentasjon i forbindelse med anbudet og forpliktelsen 
til å yte offentlig tjeneste kan fås gratis 

Department of Transport, Tourism and Sport 
44 Kildare Street 
Dublin 2 
IRELAND 

Airports Division 
Tlf.:+353 16041299 / 16041009 
Faks: +353 16041681 
E-post: Airportsdivision@dttas.ie
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Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet utdanning (CEDEFOP)

Åpen innbydelse til å sende inn forslag – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11

ReferNet – Cedefops europeiske nettverk for yrkesrettet utdanning og opplæring (VET)

1.  Formål og beskrivelse 

Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet utdanning (Cedefop) er et organ innen Den 
europeiske union (EU). Cedefop ble opprettet i 1975 og har vært basert i Hellas siden 1995. 
Cedefop er ekspertiseorgan innenfor yrkesrettet utdanning, ferdigheter og kompetanse, og har som 
oppgave å støtte utviklingen av politikken innenfor yrkesrettet utdanning og opplæring, og bidra til 
gjennomføringen av denne. 

ReferNet er Cedefops europeiske nettverk for yrkesrettet utdanning og opplæring. ReferNet har som 
oppgave å støtte Cedefop ved å rapportere om nasjonale systemer og politiske utviklingstrekk på det 
aktuelle feltet, og øke synligheten av yrkesrettet opplæring og utdanning og av Cedefops produkter. 
Nettverket omfatter 29 medlemmer som er kjent som nasjonale partnere i ReferNet. Disse omfatter 
EUs medlemsstater samt Island og Norge. De nasjonale partnerne i ReferNet er nøkkelinstitusjoner 
innen yrkesrettet utdanning i landet de representerer. 

Formålet med denne innbydelsen er å opprette et europeisk nettverk der det utvelges én søker fra 
hvert aktuelt land (EUs medlemsstater, Island og Norge) som Cedefop inngår en fireårig rammeavtale 
med. Med hver deltaker inngås det også en spesifikk tilskuddsavtale for en arbeidsavtale som skal 
utføres i 2012. 

Rammeavtalene om samarbeid gjennomføres gjennom spesifikke tilskuddsavtaler. Følgelig skal 
søkerne ikke bare levere et forslag for det fireårige rammesamarbeidet (som eventuelt vil føre til at 
det inngås rammeavtale om samarbeid for årene 2012–2015), men også en søknad om tilskudd for 
tiltak i 2012 (som eventuelt vil føre til at det inngås en spesifikk tilskuddsavtale for 2012). Søkeren 
må vise sin kapasitet til å gjennomføre alle aktiviteter som er planlagt gjennom fireårsperioden, og 
sikre tilstrekkelig samfinansiering av gjennomføringen av arbeidsplanen.

2.  Budsjett og prosjektperiode 

Det anslåtte tilgjengelige budsjettet for perioden under de fireårige rammeavtalene er EUR 4 000 
000, med forbehold for budsjettmyndighetens vedtak. 

Det samlede tilgjengelige budsjettet for arbeidsplanen for 2012 (prosjektets varighet: 12 måneder) er 
EUR 955 000 for de 27 medlemslandene, Island og Norge. 

Tilskuddene varierer i henhold til landenes folketall, og gis for gjennomføring av en årlig arbeidsplan. 
Det samlede budsjettet for arbeidsplanen for 2012 vil bli fordelt på tre grupper av land, basert på 
landenes befolkning:

–  Landene i gruppe 1: Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovenia og Island. 
Maksimalt tilskudd: EUR 23 615. 

–  Landene i gruppe 2: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, 
Hellas, Ungarn, Irland, Nederland, Portugal, Romania, Slovakia, Sverige og Norge. Maksimalt 
tilskudd: EUR 33 625. 

–  Landene i gruppe 3: Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Spania, Det forente kongerike. Maksimalt 
tilskudd: EUR 43 620. 

 Unionens bidrag er et tilskudd til mottakerens (eller flere mottakeres) kostnader, som må suppleres 
med egne økonomiske bidrag og/eller lokale, regionale, nasjonale og/eller private bidrag som 
ellers gis til prosjektet. Det totale bidraget fra EU kan ikke overstige 70 % av de støtte berettigede 
kostnadene. 

 Cedefop forbeholder seg retten til ikke å tildele hele det tilgjengelige budsjettet.
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3.  Hvem kan søke? 

 For å komme i betraktning må søkerne fylle følgende krav: 

a)  være en offentlig eller privat organisasjon med rettslig status og være en juridisk person 
(enkeltpersoner kan ikke søke) 

b)  være etablert i et av følgende land: 

–  EU-27 (Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikken, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, 
Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Det 
forente kongerike 

–  tilknyttede land (Island og Norge) 

4.  Søknadsfrist 

Søknader i forbindelse med rammeavtaler om samarbeid og arbeidsplanen for 2012 må være sendt 
senest 8. juli 2011. 

Etter at det er tildelt spesifikke tilskudd for 2012, vil arbeidsplanen for dette året begynne i januar 
2012 og vare i 12 måneder.

5.  Ytterligere opplysninger 

Innbydelsen i sin helhet, søknadsskjema og vedlegg vil være tilgjengelig fra 15. mai 2011 på 
Cedefops nettsider: 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx 

Søknader må være i samsvar med kravene i innbydelsen, og sendes inn på de offisielle fastsatte 
skjemaene. 

Vurderingen av forslag vil være basert på prinsippene om åpenhet og likebehandling. 

Alle mottatte søknader vil bli vurdert av en ekspertkomité i forhold til de kvantitative og kvalitative 
kriteriene for tildeling og utvelgelse i den fullstendige utlysningen.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

