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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN

VEDTAK I EFTAs OVERVÅKINGSORGAN

nr. 179/15/COL

av 7. mai 2015

om støtte til offentlig busstransport i Aust-Agder fylkeskommune

(Norge)

EFTAs OVERVÅKINGSORGAN (heretter kalt Overvåkingsorganet) HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS-
avtalen), særlig artikkel 49, 61–63 og protokoll 26, 

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol 
(heretter kalt overvåkings- og domstolsavtalen), særlig artikkel 24, 

under henvisning til overvåkings- og domstolsavtalens protokoll 3 (heretter kalt protokoll 3), særlig del I 
artikkel 1 nr. 1, 2 og 3 og del II artikkel 7 nr. 5 og artikkel 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte 

1) Ved brev av 23. mars 2011 mottok Overvåkingsorganet en første klage fra det norske 
busselskapet Konkurrenten.no, en privateid busstransportoperatør, med påstand om at 
ulovlig statsstøtte er involvert i kontraktene Aust-Agder fylkeskommune (heretter også kalt 
Aust-Agder eller fylkeskommunen) har tildelt flere bussoperatører med henblikk på levering 
av lokale busstransporttjenester i Aust-Agder. 

2) Ved brev av 10. november 2011 oversendte Overvåkingsorganet klagen til norske 
myndigheter med anmodning om ytterligere opplysninger.

3) Ved vedtak nr. 60/13/COL av 6. februar 2013 innledet Overvåkingsorganet formell 
undersøkelse av om ulovlig statsstøtte kan være involvert ved tildelingen av kontraktene om 
lokale busstransporttjenester i Aust-Agder (heretter kalt åpningsvedtaket). Åpningsvedtaket 
ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende(1). Norske myndigheter, klageren og to andre tredjeparter, Nettbuss Sør AS 
og Setesdal Bilruter L/L, har inngitt kommentarer til åpningsvedtaket. Norske myndigheter 
har videre inngitt kommentarer til kommentarene fra klageren og de andre tredjepartene. 

4) Ved brev av 17. desember 2013 anmodet Overvåkingsorganet norske myndigheter om 
ytterligere opplysninger.

5) Ytterligere opplysninger fra norske myndigheter ble oversendt ved brev av 30. januar 2014 
og fra Nettbuss Sør AS ved brev av 20. februar 2014.

6) Ved brev av 8. juli 2014 oversendte norske myndigheter ytterligere opplysninger om 
Nettbuss Sør AS’ produksjon. I lys av nevnte opplysninger anmodet Overvåkingsorganet 
ved brev av 14. august 2014 om en nærmere redegjørelse og ytterligere opplysninger.

(1)  EUT C 118 av 25.4.2013, s. 4 og EØS-tillegget nr. 24 av 25.4.2013, s. 1.
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7) Norske myndigheter svarte ved brev av 15. oktober 2014 og 19. desember 2014, mens 
Nettbuss Sør AS svarte ved brev av 6. november 2014. Det ble også avholdt et møte 25. 
november 2014 med representanter for Nettbuss Sør AS og Aust-Agder.

8) Overvåkingsorganet mottok 9. desember 2013 en ny klage fra selskapet Agder Flyekspress, 
som driver en konkurrerende flybusstjeneste til den Nettbuss Sør AS driver. Ifølge klageren 
har Nettbuss Sør AS i det minste fra 2013 og framover mottatt ulovlig statsstøtte i form av 
kryssubsidiering av selskapets kommersielle virksomhet.

9) Ved brev av 18. mars 2014 videresendte Overvåkingsorganet klagen til norske myndigheter 
og anmodet om ytterligere opplysninger.

10) Norske myndigheter oversendte nevnte opplysninger ved brev av 22. april 2014. Nettbuss 
Sør AS har også svart ved e-post av 9. april 2014.

11) Ved brev av 10. oktober 2014 avsluttet Overvåkingsorganet klagesak nummer to og opplyste 
klageren om at Overvåkingsorganet i lys av de framlagte opplysninger og ettersom begge 
klager omhandler de offentlige kontraktene tildelt i Aust-Agder og problemstillinger som 
omfattes av åpningsvedtaket, har besluttet å behandle de anførte problemstillingene i dette 
vedtak. Klageren hadde ingen innvendinger mot dette og har heller ikke oversendt flere 
opplysninger.

2. Bakgrunn – gjeldende lovgivning for lokal rute- og skolebusstransport

2.1 Lokal rutebusstransport(2)

2.1.1 Sentralisert statlig ansvar 

12) Da samferdselslova av 1976(3) trådte i kraft, var den norske stat (Samferdselsdepartementet) 
ansvarlig for lokale rutetransporttjenester. Statlige transportselskaper administrerte lokal 
rutetransport i alle fylker. 

2.1.2 Desentraliseringsprosess

2.1.2.1 Innledning

13) Kort tid etter at samferdselslova av 1976 trådte i kraft, ble det startet en desentraliserings-
prosess. Fra 1. januar 1979 kunne fullmaktene til Samferdselsdepartementet delegeres til 
fylkeskommunene. På samme tidspunkt ble de statlige transportselskapene omdannet til 
fylkeskommunale forvaltningsorganer.

14) Fra 1981, med innføringen av § 24a i samferdselslova av 1976, kunne staten, ved å gi 
tilskudd til fylkeskommunene, overføre ansvaret for å finansiere lokal rutetransport til 
fylkeskommunene.(4) 

2.1.2.2 1980-forskriften

15) Et annet viktig element i desentraliseringsprosessen var forskriften av 19. desember 1980 
om godtgjøring for å tilby lokal rutetransport (”1980-forskriften”). § 1 i 1980-forskriften 
slår fast at fylkeskommunen har ansvaret for å finansiere lokal rutetransport. I henhold til § 3 
skal godtgjøringsbeløpet fastsettes årlig på grunnlag av forskjellen mellom estimert inntekt 
i henhold til vedtatte takster og rabatter, og rimelige kostnader. 

(2)  Denne delen er et utdrag fra Overvåkingsorganets vedtak nr. 519/12/COL av 19.12.2012 (EUT L 276 av 17.10.2013, s. 8 og 
EØS-tillegget nr. 57 av 17.10.2013, s. 1) om avslutning av den formelle undersøkelsen av mulig støtte til AS Oslo Sporveier og 
AS Sporveisbussene. 

(3)  Lov av 4.6.1976 nr. 63 (trådte i kraft 1.7.1977). 
(4)  Se forarbeidene til tillegget til samferdselslova av 1976 – Ot.prp. nr. 16 (1980–81) på side 2. 
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16) 1980-forskriften inneholder også regler om kontroll og tilgang til informasjon, og den 
avklarer rollene til henholdsvis Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene. § 7 utgjør 
det rettslige grunnlaget for at departementet kan fastsette ytterligere regler og retningslinjer 
for godtgjøring for lokal rutetransport.

2.1.2.3 1982-forskriften og hovedavtalen mellom KS og Norsk rutebileierforbund

17) Den 1. januar 1983 ble 1980-forskriften erstattet av en ny forskrift – forskrift av 2. 
desember 1982 om godtgjøring for å tilby lokal rutetransport (”1982-forskriften”). Gjennom 
§ 4 i 1982-forskriften pålegges fylkeskommunene en forpliktelse til å inngå avtaler med 
konsesjonsinnehaverne om godtgjøringen for å tilby offentlig rutetransport. På dette 
grunnlaget utformet Kommunenes sentralforbund (KS, den norske kommunesektorens 
organisasjon) og Norsk rutebileierforbund(5) en standard hovedavtale (”hovedavtalen mellom 
KS og Norsk rutebileierforbund”) og en standardavtale om årlig godtgjøring som skulle 
brukes av alle fylkeskommunene når de inngikk avtaler om tilbud av rutebusstransport. Når 
det gjaldt beregning av godtgjøringen, var standardavtalen basert på de samme prinsippene 
som i § 3 i 1980-forskriften. Hovedavtalen laget også et skille mellom kostnader knyttet til 
lokale busstransporttjenester og andre kommersielle tjenester. 

2.1.2.4 1985-forskriften

18) Med innføringen av det nye inntektssystemet for fylkeskommunene ble en ny forskrift om 
godtgjøring for lokaltransport vedtatt i 1985 (”1985-forskriften”). Det nye inntektssystemet 
for fylkeskommunene (og kommunene) innebar at det sentrale tilskuddet til lokaltransport 
ble gitt som en årlig sum. Hovedfokuset i 1985-forskriften var forholdet mellom 
Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene. 1985-forskriften ble opphevet 1. 
januar 1987 av en ny forskrift(6) som gjaldt fram til 30. april 2003 da den ble erstattet av 
yrkestransportforskriften (se nedenfor).

2.1.3 Yrkestransportlova av 2002 og yrkestransportforskriften av 2003 

19) For tiden er den lokale busstransportsektoren regulert av lov om yrkestransport med motorvogn 
og fartøy av 2002 (”yrkestransportlova”)(7) og forskrift om yrkestransport innenlands med 
motorvogn og fartøy av 2003 (”yrkestransportforskriften”).(8) Yrkestransportlova opphevet 
og erstattet samferdselslova av 1976.(9) Yrkestransportforskriften opphevet og erstattet to 
forskrifter.(10) 

20) Norske myndigheter har bekreftet at de relevante bestemmelsene ikke er blitt betydelig 
endret etter at EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

2.1.4 Samfinansiering av lokale transporttjenester mellom staten og fylkeskommunene

21) Fylkeskommunene finansierer delvis de lokale transporttjenestene med skatteinntekter. 
I tillegg mottar fylkeskommunene under yrkestransportlova statsstøtte i form av årlige 
rammebevilgninger.(11) Størrelsen på bevilgningene fastsettes på grunnlag av i hvilken grad 
fylkeskommunene trenger tilskudd fra staten. Fylkeskommunene må derfor legge fram for 
Samferdselsdepartementet budsjetter, regnskaper og andre relevante opplysninger som er 
nødvendig for å vurdere behovet for tilskudd.(12)

(5)  Denne fotnoten gjelder ikke den norske språkversjonen. 
(6)  Forskrift av 12.8.1986 nr. 2170 (trådte i kraft 1.1.1987).
(7)  Lov av 21.6.2002 nr. 45 (trådte i kraft 1.1.2003).
(8)  Forskrift av 26.3.2003 nr. 401 (trådte i kraft 1.4.2003). 
(9)  Lov av 4.6.1976 nr. 63 (trådte i kraft 1.7.1977). Opphevet og erstattet av yrkestransportlova 1.1.2003.
(10)  Forskrift av 12.8.1986 nr. 2170 (trådte i kraft 1.1.1987) og forskrift av 4.12.1992 nr. 1013 (trådte i kraft 1.1.1994). Begge opphevet 

og erstattet av yrkestransportlova 1.4.2003.
(11)  Yrkestransportlova § 22 nr. 3.
(12)  Yrkestransportlova § 22 nr. 4.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/4 27.10.2016

2.1.5 Konsesjoner

2.1.5.5 Innledning

22) Under yrkestransportlova kreves det konsesjon for å tilby passasjertransport med buss mot 
godtgjøring (dvs. brukerbetaling (fra passasjerene) for transporttjenester).(13)

23) Både en generell og en særskilt konsesjon kreves for operatører av faste 
passasjertransporttjenester med buss mot godtgjøring.

2.1.5.6 Generell konsesjon for passasjertransport

24) Foretak som tilbyr passasjertransporttjenester mot godtgjøring, må ha en generell konsesjon.
(14) For å få en generell konsesjon må søkeren i) legge fram en vandelsattest, ii) ha 
tilfredsstillende økonomiske midler og evner og iii) ha tilfredsstillende faglig kompetanse.
(15) Generelle konsesjoner er ikke tidsbegrenset.(16)

2.1.5.7 Særskilte konsesjoner for rutetransport med passasjerer

25) I tillegg til den generelle konsesjonen må alle foretak som ønsker å tilby rutetransport med 
passasjerer mot godtgjøring, ha en særskilt konsesjon.(17) Det finnes to typer særskilte 
konsesjoner: i) områdekonsesjoner og ii) rutespesifikke konsesjoner. Områdekonsesjonen har 
karakter av en restkonsesjon fordi den gir innehaveren tillatelse til å tilby rutetransporttjenester 
i hele det aktuelle området i den grad andre rutespesifikke konsesjoner ikke er gitt i dette 
området. Innehaveren av en rutespesifikk konsesjon er den eneste enheten som har rett til å 
tilby rutebusstransport på den ruten.

26) Den særskilte konsesjonen gir konsesjonsinnehaveren både rett og plikt til å tilby 
transporttjenester slik det er fastsatt i konsesjonen.(18) Når det søkes om særskilt konsesjon, 
må det leveres inn et forslag til ruteplan med tider og takster.(19) Ruteplan og takster er 
underlagt fylkeskommunal kontroll.(20) Fylkeskommunene kan kreve endringer i ruteplan 
og takster.(21) 

27) Særskilte konsesjoner kan enten tildeles for perioder på opptil ti år i) gjennom anbudsprosesser 
og gitt for perioden som er fastsatt i anbudsprosessen,(22) som uansett ikke vil være for en 
lengre periode enn ti år(23), eller ii) direkte uten anbud gitt for en periode på ti år.(24) 

2.1.5.8 Kontrakter

28) Som et tillegg til konsesjonene kan fylkeskommunene inngå kontrakter med 
konsesjonsinnehaverne om gjennomføringen av den offentlige tjenesten. Fylkeskommunene 
står fritt til å utforme disse kontraktene.(25)

(13)  Yrkestransportlova § 4 og 6.
(14)  Yrkestransportlova § 4 nr. 1.
(15)  Yrkestransportlova § 4 nr. 2 og kapittel I i yrkestransportforskriften.
(16)  Yrkestransportlova § 27 nr. 1.
(17)  Yrkestransportlova § 6 nr. 1.
(18)  Yrkestransportforskriften § 25.
(19)  Yrkestransportforskriften §§ 28 og 29. Dette er kravene som Overvåkingsorganet regner som mest relevante for å beskrive den 

nasjonale ordningen, men en rekke andre detaljerte krav for en særskilt konsesjon beskrives i yrkestransportforskriften. 
(20)  Samferdselsdepartementet har delegert myndigheten til å fastsette takster til fylkeskommunene. Enkelte rabatter fastsettes imidlertid 

på nasjonalt plan. I praksis har departementet instruert alle fylkeskommunene om å sørge for at operatører av rutebusstransport gir 
et tilbud om 50 % rabatt til barn, alders- og uføretrygdede. 

(21)  Yrkestransportforskriften § 28 og § 29 nr. 2. På grunnlag av yrkestransportforskriften § 28 nr. 3 har Samferdselsdepartementet 
myndighet til å fastsette retningslinjer for innhold og offentliggjøring av rutetabeller. Samferdselsdepartementets rundskriv N-1/2006 
inneholder supplerende retningslinjer for offentliggjøring av rutetabeller. Før 2006 regulerte § 28 i yrkestransportforskriften visse 
aspekter ved offentliggjøringen av rutetabeller. Dette ble tatt ut i 2006. I praksis henviser rundskrivet N-1/2006 til den gamle 
bestemmelsen (§ 28 i yrkestransportforskriften) slik den var før endringen, og slår fast at kravene i den gamle bestemmelsen inntil 
annet er oppgitt skal regnes som retningslinjer for innholdet i rutetabellen.

(22)  Yrkestransportlova § 27 nr. 2. 
(23)  Som uttalt i forarbeidene, kapittel 10.1 av Prop. 113 L (2009–2010). 
(24)  Yrkestransportlova § 8. Muligheten for å anbudsutsette konsesjonene ble introdusert i tillegg til samferdselslova av 1976 i lov av 

11.6.1993 nr. 85 (trådte i kraft 1.1.1994). 
(25)  Yrkestransportlova § 22 nr. 5. 
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2.1.5.9 Godtgjøring 

29) Fylkeskommunene har ansvar for å yte godtgjøring til konsesjonsinnehaverne.(26) 
Fylkeskommunene kan velge å bruke brutto- eller nettokontrakter. Ved bruttokontrakter 
mottar konsesjonsinnehaverne godtgjøring fra fylkeskommunen for kostnadene ved å 
tilby tjenesten, og ikke inntektene fra salg av billetter til passasjerer. Ved nettokontrakter 
mottar konsesjonsinnehaverne billettinntektene og godtgjøring fra fylkeskommunen dersom 
billettinntektene ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene knyttet til tjenesten, pluss en 
rimelig fortjeneste. 

30) I henhold til yrkestransportlova § 22 er fylkeskommunene forpliktet til å kompensere 
operatørene for å tilby transporttjenester på ulønnsomme ruter som fylkeskommunen ønsker 
å etablere eller opprettholde i sin region.(27) 

31) Fylkeskommunene står fritt til å bestemme hvilken måte konsesjonsinnehaverne skal 
kompenseres på. Yrkestransportlova og yrkestransportforskriften har ingen særskilte 
bestemmelser om hvordan godtgjøring skal gis.

32) Overvåkingsorganet forstår at yrkestransportlova § 22 tolkes slik at godtgjøring er tillatt 
for å dekke kostnadene knyttet til den offentlige tjenesten (minus billettinntektene for 
nettokontrakter), inkludert en rimelig fortjeneste. 

2.2 Skoleskyss

33) Siden før EØS-avtalen trådte i kraft i Norge 1. januar 1994, har norske fylkeskommuner hatt 
ansvar for å sørge for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole som bor 
i en viss avstand fra skolen (vanligvis fire kilometer). Dette ansvaret er for tiden fastsatt i 
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 1998 (”opplæringslova”).(28) Før 
denne loven gjaldt Lov om grunnskolen av 1969(29) og Lov om videregående opplæring av 
1974.(30) På midten av 1980-tallet og på grunnlag av en lov som endret Lov om grunnskolen 
og Lov om videregående opplæring,(31) fikk fylkeskommunene ansvar for å sørge for 
skoleskyss. Av klarhetshensyn vil termen ”opplæringslova” bli brukt i dette vedtak også om 
de relevante bestemmelsene som gjaldt før opplæringslova trådte i kraft. 

34) I henhold til opplæringslova er kommunene forpliktet til å betale en takst til fylkeskommunen 
for transport av elever i grunnskolen. Fylkeskommunen betaler deretter bussoperatøren for å 
yte tjenesten. For elever i videregående skole betaler fylkeskommunene for månedskort for 
elevene i henhold til kontrakter inngått med bussoperatørene. 

3. Mottakere av påstått støtte 

35) Siden EØS-avtalen trådte i kraft i Norge, har Aust-Agder gitt særskilte konsesjoner til og 
inngått kontrakter om lokale rute- og skolebusstransporttjenester med følgende sju selskaper: 

1. Birkeland Busser AS, eid av Setesdal Bilruter L/L, 

2. Frolandsruta Frode Oland, eid av Frode Stoltenberg Oland,

3. Høyvågruta AS, fram til fusjonen med Nettbuss Sør AS i 2009, 

4. Nettbuss Sør AS, som er en del av Nettbuss-gruppen og eies av busselskapet Nettbuss 
AS, som eies av Norges Statsbaner AS,(32)

(26)  Yrkestransportlova § 22 nr. 1. 
(27)  I sine kommentarer til åpningsvedtaket i sak 71524 om påstått støtte til AS Oslo Sporveier og AS Sporveisbussene har 

norske myndigheter bekreftet dette og forklart med henvisning til juridisk litteratur (Norsk Lovkommentar) at den foregående 
bestemmelsen – § 24a i samferdselslova av 1976 – ble tolket på samme måte. Norsk Lovkommentar til samferdselslova av 1976 
(tilgjengelig på http://www.rettsdata.no/ (tilgang krever betalt abonnement)) om spørsmålet om kompensasjon slår fast følgende i 
note 43: ”I rutetransporten vil det dog ofte være aktuelt å pålegge utøver en større rutetjeneste som sammenholdt med de takster 
som godkjennes, ikke gir et forsvarlig økonomisk grunnlag. I slike tilfeller kan plikten bare opprettholdes dersom det ytes tilskudd, 
jf. § 24a”. 

(28)  Lov av 17.7.1998 nr. 61 (trådte i kraft 1.8.1999). 
(29)  Lov av 13.7.1969 nr. 24.
(30)  Lov av 21.6.1974 nr. 55.
(31)  Lov av 31.5.1985 nr. 41.
(32)  Norges Statsbaner AS (NSB) er en passasjertogoperatør i Norge. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet. I tillegg til 

å tilby transporttjenester via tog eller buss driver selskapet også virksomhet innen godstransport, togtransport i utlandet og 
eiendomsaktivitet. 

http://www.rettsdata.no/
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5. Risør og Tvedestrand Bilruter AS (RTB), fram til fusjonen med Nettbuss Sør AS i 2008,

6. L/L Setesdal Bilruter, hvis tre hovedaksjonærer er Sigmund Aune, Brøvig Holding AS 
og Bykle kommune. I tillegg eier flere andre kommuner i Aust-Agder og noen i Vest-
Agder aksjer, og 

7. Telemark Bilruter, hvis hovedaksjonærer er Vinje kommune, Seljord kommune og 
Seljord Sparebank. I tillegg eier flere kommuner i Telemark fylkeskommune aksjer i 
selskapet.

36) Disse selskapene har drevet lokal rute- og skolebusstransport i Aust-Agder siden før EØS-
avtalen trådte i kraft i Norge 1. januar 1994. Fra og med 2009 og som følge av fusjonene 
mellom Nettbuss Sør AS og Høyvågruta AS og RTB, gjensto det fem operatører til å drive 
transporttjenestene omfattet av Aust-Agder-kontraktene.(33) Etter at konsesjonskontrakten 
med Nettbuss Sør AS utløp 31. desember 2014, er det i dag bare fire transportoperatører som 
tilbyr de berørte tjenestene i henhold til den eksisterende rettslige rammen.

37) Retten og forpliktelsen til å tilby lokal rute- og skolebusstransport er blitt tildelt gjennom 
konsesjoner og, på et senere stadium, i kombinasjon med tildelingen av separate kontrakter 
til busstransportoperatørene. De to siste konsesjonstildelingene omfattet perioder på cirka 
ti år (1993–2003 og 2004–2012). Konsesjons- og kontrakttildelingene er rutinemessig blitt 
forlenget til de samme busstransportoperatørene i løpet av de to konsesjonsperiodene. 

38) Alle operatørene driver kommersiell virksomhet i tillegg til det offentlige tjenesteoppdraget. 
Nevnte virksomhet omfatter godstransport, turbusser, taxitjenester og ekspressbussruter.

39) Nettbuss Sør AS har siden 1960-tallet drevet en direkte flybuss i området, fra og med 
2014 gjennom datterselskapet Nettbuss Ekspress AS. Dette anses som en kommersiell 
rute som ikke har rett til godtgjøring for offentlig tjenesteyting fra Aust-Agder. Gjennom 
datterselskapet Sørlandsekspressen driver selskapet også ekspressbussruter og nattbussruter 
(nattbuss) utenfor det offentlige tjenesteoppdraget.

40) Norske myndigheter har opplyst om at Telemark Bilruter AS begynte å føre separate 
regnskap fra og med 2012. 

41) Frolandsruta Frode Oland har ikke ført separate regnskap.

42) Birkeland Busser AS, Nettbuss Sør AS og Setesdal Bilruter L/L innførte separate regnskap i 
2009. 

43) Når det gjelder RTB og Høyvågruta AS, har norske myndigheter ikke vært i stand til å 
framlegge opplysninger om hvorvidt selskapene har ført separate regnskap. Siden nevnte 
selskapers fusjon med Nettbuss Sør AS i henholdsvis 2008 og 2009, har deres regnskap vært 
innlemmet i regnskapene til Nettbuss Sør AS. 

4. Tildeling av kontrakter

4.1 Tildeling av kontrakter fra 1988 til 2003

44) Fra 1988 til utgangen av 2003 inngikk Aust-Agder avtaler med hver enkelt bussoperatør med 
en særskilt konsesjon. Avtalenes varighet var ett år med mulighet for automatisk fornyelse i 
ett år om gangen. 

45) Avtalene inneholdt ikke en formel for beregning av godtgjøringen for offentlig tjenesteyting. 
Godtgjøringen var basert på forhandlinger. I kontraktene var det imidlertid fastsatt at 
hvert busselskap med en særskilt konsesjon pliktet å utarbeide en produksjonsplan og et 
budsjettforslag med en oversikt over forventede inntekter og kostnader. Nevnte forslag 

(33)  Fusjonene ble meldt til det norske foretaksregisteret 10. og 11. juni 2009, og selskapene Høyvågruta AS og RTB ble fjernet fra 
registeret 3. og 5. september 2009. I denne teksten vil Overvåkingsorganet bruke termen ”fem bussoperatører” for å vise til de 
relevante selskapene når dette er nødvendig.
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skulle i den grad det var mulig være basert på regnskapene, statistikk samt på prognoser 
over forutsigbare kostnader og inntekter pluss trafikkutviklingen. Videre skulle de foreslåtte 
produksjonskostnadene tilsvare kostnadene som kjennetegner en normal og veldrevet 
operatør. Dette utgjorde grunnlaget for forhandlingene. 

4.2 Tildeling av kontrakter fra 2004 til 2008 – innføring av ALFA-metoden

46) Etter et vedtak i fylkestinget i desember 2002 inngikk Aust-Agder nye individuelle 
kontrakter. Ifølge norske myndigheter medførte disse kontraktene ingen grunnleggende 
endring sammenlignet med det forrige systemet. Alle kontraktene ble fortsatt tildelt direkte 
til de eksisterende operatørene.

47) Fra og med 2004 ble godtgjøringsnivået fremdeles fastsatt på grunnlag av forhandlinger 
mellom Aust-Agder og busselskapene, men grunnlaget for forhandlingene ble endret  
med innføringen av et nytt system for beregning av godtgjøringen, den såkalte ”ALFA-
metoden”.(34) 

48) Ifølge norske myndigheter ble ALFA-metoden utviklet som en objektiv og transparent modell 
for beregning av kostnader knyttet til busstransport. Et grunnleggende prinsipp har vært 
at transportselskapenes godtgjøring ikke skal beregnes på grunnlag av deres egne faktiske 
kostnader, men på grunnlag av representative prognoser for deres type virksomhet. Denne 
metoden simulerer kostnadene til et veldrevet busselskap. Den normerte kostnadsberegningen 
for bussdrift i henhold til ALFA-metoden omfatter følgende grunnelementer: 

a. Beregning av produksjon: Antall kilometer per produksjonsperiode per kjøretøy; hver 
bussrute registreres i henhold til kjørt strekning, tid som er brukt, antall dager per 
periode og busstypen som er brukt. Beregningen av antall kilometer per kjøretøy og 
timer i trafikk samt gjennomsnittshastigheten per periode tas med.

b. Beregning av kostnader: Enhetskostnader multiplisert med antall kilometer per 
kjøretøy; i ALFA-metoden inngår kostnader som drivstoff, dekk, reservedeler, service, 
vedlikehold, bilvask, kjøretøykostnader, personalkostnader (sjåfører), budsjettkostnader 
(trafikkostnader som ferge-/bomtariffer osv.), administrasjonskostnader og andre 
delte kostnader. Kostnaden for hver post beregnes delvis på grunnlag av prisene for 
innsatsfaktorer multiplisert med deres forbruk per kilometer, noe som gir det normerte 
tallet per kilometer.

c. Inntekt fra trafikkvirksomhet i produksjonsperioden.

d. Beregning av behovet for tilskudd. Beregningen av tilskudd bygger på den normerte 
beregningen pluss budsjettkostnader minus trafikkinntekt.

49) Beregningen har vært basert på hvert av selskapenes produksjon av transporttjenester (dvs. 
antall kilometer kjørt av kjøretøy i de forskjellige kjøretøygruppene og rutetrafikkgruppene), 
deretter på ALFA-metodens gjennomsnittskostnader for de forskjellige utgiftspostene og 
til slutt på visse justeringer basert på kostnader som er spesifikke for det enkelte selskap 
som følge av geografiske og topografiske forhold, trafikkforhold og -lovgivning samt 
tariffrelaterte vilkår.

50) De nye individuelle kontraktene gjaldt i utgangspunktet fra 1. januar 2004 til 31. desember 
2006 og ble forlenget i to år fram til 31. desember 2008.

4.3 Tildeling av kontrakter siden 2009 – indeksering

51) Aust-Agder fylkesting vedtok 12. juni 2007 å tildele nye kontrakter direkte til de eksisterende 
busselskapene for neste periode, dvs. 2009–2012. Etter forhandlinger med busselskapene 
godkjente fylkestinget de nye kontraktene 9. desember 2008. 

(34)  Det har vært to parallelle systemer for beregning av godtgjøring for busstransporttjenester i Norge der mange av funksjonene har 
vært de samme. Det ene systemet er ALFA, som brukes av Aust-Agder, mens det andre er BUSSKOST. Begge systemene er basert 
på de samme grunnelementene, men BUSSKOST er utviklet og administreres utelukkende (mot en avgift) av konsulentselskapet 
Asplan VIAK.
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52) De tidligere kontraktene forble i stor grad uendret. ALFA-metoden ble imidlertid supplert av 
et nytt indekseringssystem knyttet til visse innsatsfaktorer i samsvar med følgende formel:

 0,55 x L + 0,30 x K + 0,15 x D

 L = endring i lønnskostnader (Statistisk sentralbyrå, statistikk over lønn innen transport)

 K = endring i konsumprisindeksen (Statistisk sentralbyrå)

 D = endring i drivstoffkostnader (Platts Oilgram-indeks). 

53) Godtgjøringen gitt for de nye kontraktene fra og med 2009 var ikke lenger gjenstand for 
forhandlinger. 

54) De nye kontraktene løp opprinnelig fra 1. januar 2009 til 31. desember 2012 og ble forlenget 
fram til utgangen av 2016, bortsett fra kontrakten med Nettbuss Sør AS som bare ble 
forlenget i to år fram til 31. desember 2014. 

55) Aust-Agder fylkeskommune har allerede startet anbudsutsettingen av nye kontrakter for 
perioden fra januar 2015 og framover.

5.	 ATP-prosjektet	og	flybusstjenesten

56) Klageren hevder at Aust-Agder har tildelt bussoperatørene NOK 1 million årlig til ”forskning 
og miljøtiltak”.

57) Ifølge opplysningene framlagt av norske myndigheter har Kristiansand, Songdalen, Søgne, 
Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland kommune samt Vest-Agder og Aust-Agder 
fylkeskommune opprettet et samarbeidsprosjekt, det såkalte ATP-prosjektet. 

58) På grunnlag av ATP-prosjektet var det bare Nettbuss Sør AS som fra og med 2004 fikk 
tildelt et årlig beløp på NOK 800 000 direkte fra prosjektet med det som mål å øke antall 
bussavganger på ruten Lillesand–Kristiansand, i hovedsak fra én buss til to busser i timen. 
Denne utbetalingen ble gjort via Vest-Agder fylkeskommune i 2005, 2006 og 2007 og via 
Agder Kollektivtrafikk AS (”AKT”), et allmennaksjeselskap, i 2008 og 2009. Fra og med 
2010 ble nevnte beløp økt til NOK 2 millioner og gitt til Nettbuss Sør AS direkte fra Aust-
Agder som en del av kontrakten om lokal rute- og skolebusstransport og for å opprettholde 
forbedrede bussforbindelser til Aust-Agder samt for å forbedre busstjenestene på ruten 
Kristiansand–Arendal (rute 5) ytterligere. Ordren om økt produksjon ble utstedt av Aust-
Agder, og utbetalingen ble foretatt fra Vest-Agder fylkeskommune via AKT til Aust-Agder 
fylkeskommune, som foretok utbetalingen til Nettbuss Sør AS. Fra og med 2011 ble beløpet 
redusert til NOK 1,5 millioner.

59) I forbindelse med Nettbuss Sør AS’ økte avgangshyppighet nevnt ovenfor ble det i 2004 i 
tillegg etablert en tilhørende flybusstjeneste som opprettet en forbindelse mellom lokalrute 5 
til Kristiansand og Kjevik lufthavn ved bruk av én billett som var gyldig for både den lokale 
rutebussen og flybussen. Flybussen ble ikke tillagt oppgaven å være en offentlig tjeneste. 
For å kompensere den lokale rutebussen for transporttjenesten på rute 5 kjøpte Nettbuss Sør 
AS 60 000 seter årlig til en pris på NOK 65 per billett for til sammen NOK 3,9 millioner. 
Billettprisen ble beregnet ut fra billettprisen på Nettbuss Sør AS’ kommersielle direkterute 
til flyplassen. Beløpet ble brukt til å finansiere den økte avgangshyppigheten på rute 5. 

60) På grunn av det lave passasjerantallet på rute 5 ble det i 2009 avtalt mellom Nettbuss Sør 
AS og Aust-Agder at beløpet for årlig kjøp av seter skulle være fast og utgjøre NOK 2,1 
millioner. Denne inntektsreduksjonen ble dekket av den tilhørende økningen på NOK 2 
millioner til ATP-prosjektet, som nevnt ovenfor.

61) På grunn av en ytterligere reduksjon i antall flyplasspassasjerer og ettersom det årlige 
beløpet betalt av Nettbuss Sør AS for setene ble funnet ikke å være kommersielt levedyktig 
med henblikk på å opprettholde flybusstjenesten, ble det i 2013 avtalt med Aust-Agder å 
redusere Nettbuss Sør AS’ forpliktelse på to offentlige ruter, nærmere bestemt rute 39 og 40, 
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for å finansiere den tilhørende inntektsreduksjonen for ATP-prosjektet. I økonomisk forstand 
anslo norske myndigheter at denne reduksjonen ville utgjøre en direkte kostnadsbesparelse 
på NOK 1 020 000 for Nettbuss Sør AS.

62) Ifølge opplysningene framlagt av norske myndigheter sluttet flybussen å kjøpe seter på rute 
5 med virkning fra 20. januar 2014. Flybussen og rute 5 markedsføres ikke lenger som ett 
tilbud, og flyplasspassasjerer som tar linje 5, må kjøpe billett separat. Fra og med 2014 
kjøres flybussen heller ikke av Nettbuss Sør AS, men av selskapet Nettbuss Ekspress AS.

6. Grunner til å innlede formell undersøkelse

63) Overvåkingsorganet uttrykte tvil med hensyn til om godtgjøringen gitt siden 2004 for 
forpliktelsen til å yte lokal rute- og skolebusstransporttjeneste i Aust-Agder utgjør statsstøtte 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 61, og særlig med hensyn til anvendelsen av Altmark-
kriteriene(35), særlig kriterium 2–4. 

64) Overvåkingsorganet var i tvil om det andre kriteriet var oppfylt, ettersom det ble gjennomført 
forhandlinger for å justere det nøyaktige godtgjøringsbeløpet som skulle gis etter at ALFA-
metoden var anvendt. Videre var Overvåkingsorganet i tvil om det tredje kriteriet var 
oppfylt, ettersom de berørte selskapene ikke konsekvent har ført separate regnskap siden 
2004, og ettersom ingen av selskapene har ført en hensiktsmessig oversikt over fordelingen 
av felles kostnader som viser at den endelige godtgjøringen bare dekket kostnaden for den 
offentlige tjenesten. Overvåkingsorganet var ikke i stand til å konkludere med hensyn til 
anvendelsen av det fjerde Altmark-kriteriet og referanseundersøkelsen, og uttrykte tvil om 
hvorvidt ALFA-metoden og forhandlingene for å fastsette den endelige godtgjøringen sikret 
at godtgjøringen bare dekket kostnadene til en adekvat utstyrt og veldrevet operatør. 

65) Når det gjelder ATP-prosjektet, uttrykte Overvåkingsorganet, på grunn av mangelen på 
tilstrekkelige opplysninger, tvil om hvorvidt beløpene gitt til Nettbuss Sør AS er knyttet til 
Aust-Agders tildeling av godtgjøring, eller om de utgjør eller inngår som en del av en separat 
ordning.

66) Overvåkingsorganet var heller ikke i stand til å komme fram til en konklusjon om hvorvidt 
endringene innført i den eksisterende støtteordningen (opprettet i Aust-Agder på grunnlag av 
yrkestransportlova, yrkestransportforskriften og opplæringslova samt forvaltningspraksisen) 
med ALFA-metoden fra 1. januar 2004 og indekseringen av metoden fra og med 2009, 
har ført til en vesentlig endring av nevnte ordning og omgjort den til ny støtte. Selv om 
innføringen av denne nye metoden ikke later til å ha endret det rettslige grunnlaget og målet 
for tildeling av godtgjøring eller de involverte mottakerne, uttrykte Overvåkingsorganet tvil 
om hvorvidt innholdet i ordningen var uendret, ettersom de grunnleggende funksjonene for 
beregning av godtgjøringen kan ha blitt vesentlig endret.

67) Etter å ha fastslått at det i det minste fram til utgangen av 2003 har vært en eksisterende 
støtteordning på plass i Aust-Agder, var Overvåkingsorganet, på grunn av mangelen 
på separate regnskap og en hensiktsmessig oversikt over fordelingen av felles kostnader 
mellom den offentlige tjenesten og den kommersielle virksomheten til de berørte 
mottakerne, imidlertid i tvil om godtgjøringsbeløpene er blitt tildelt på grunnlag av nevnte 
ordning. I samsvar med EFTA-domstolens nylige rettspraksis var Overvåkingsorganet 
av den oppfatning at utbetalinger som ikke er gjort på grunnlag av bestemmelsene som 
tillater ordningen, ikke kan beskyttes av at det dreier seg om en eksisterende ordning.(36) I 
åpningsvedtaket understreket Overvåkingsorganet også at i tråd med ovennevnte dom vil 
all støtte som ikke er gitt på grunnlag av den eksisterende støtteordningen, måtte anses som 
ny støtte.

(35)  Sak C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellshaft ECLI:EU:C:2003:415.
(36)  Sak E-14/10, Konkurrenten.no AS mot EFTAs overvåkingsorgan [2011] EFTA Court Report 266, nr. 74 og 76.
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68) Når det gjelder de berørte tiltakenes forenlighet, påpekte Overvåkingsorganet at all potensiell 
overkompensasjon gitt utenfor den eksisterende støtteordningen ikke vil være forenlig med 
EØS-avtalen. Når det gjelder den potensielle nye støtten gitt etter 2004 med innføringen 
av ALFA-metoden, kunne Overvåkingsorganet heller ikke fastslå om godtgjøringen som 
er gitt, er i samsvar med EØS-avtalen, med tanke på at det er uttrykt tvil om parametrene 
som godtgjøringen skal beregnes ut fra, samt ordningen for kostnadsfordeling for å unngå 
overkompensasjon.

69) Når det gjelder ATP-prosjektet, kunne Overvåkingsorganet i mangel av tilstrekkelige 
opplysninger ikke vurdere om nevnte tiltak er forenlig med EØS-avtalen. 

7. Kommentarer fra norske myndigheter

70) Norske myndigheter har inngitt kommentarer til åpningsvedtaket og også senere, og 
benyttet i utgangspunktet en felles tilnærming når det gjelder statsstøttevurderingen for alle 
transportoperatørene som det vises til i dette vedtak.

71) Senere i prosessen identifiserte norske myndigheter imidlertid ytterligere opplysninger om 
Nettbuss Sør AS’ produksjon og framla disse for Overvåkingsorganet ved brev av 8. juli, 15. 
oktober og 19. desember 2014. På grunnlag av nevnte nye opplysninger later det til at norske 
myndigheters oppfatning av godtgjøringen gitt til Nettbuss Sør AS og vurderingen av om 
støtten er forenlig er vesentlig endret (se nr. 7.1.6 nedenfor).

7.1 Godtgjøring for busstransport i Aust-Agder

7.1.1 Ny eller eksisterende støtte

72) Norske myndigheter hevder at innføringen av ALFA-metoden ikke i vesentlig grad har 
endret det eksisterende godtgjøringssystemet i Aust-Agder. Formålet med og grunnlaget og 
prinsippene for godtgjøring av busselskapene har vært uendret både før og etter 2004. 

73) Ifølge norske myndigheter er det også viktig og bør være tilstrekkelig at lovgivningen (dvs. 
yrkestransportlova, yrkestransportforskriften og opplæringslova) ikke har vært endret i hele 
den berørte perioden. Norske myndigheter hevder videre at forvaltningspraksisen i Aust-
Agder har vært uendret i årenes løp, og at godtgjøringen i hele perioden har bestått av de 
samme elementene (dvs. godtgjøring for bussdrift, betaling for skoleskyss og godtgjøring 
for underleverandørkostnader).

74) Godtgjøringsbeløpet har alltid vært differansen mellom de anslåtte kostnadene for å 
oppfylle forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste minus den anslåtte inntekten. Det ble fastsatt 
på grunnlag av visse faktorer som ikke ble endret i den berørte perioden (dvs. kostnader 
for bussdrift, underleverandørkostnader, inntekt fra grunnskole, inntekt fra videregående 
skole, annen inntekt, billettsatser og -rabatter og ruteproduksjon). Det endelige beløpet ble 
fastsatt ved hjelp av forhandlinger og før forpliktelsen til å yte offentlig transporttjeneste ble 
gjennomført. 

75) Som nevnt ovenfor ble det tatt hensyn til faktorene for å fastsette godtgjøringen, uavhengig av 
hvilken type avtale som ble benyttet for å fastsette godtgjøringen. Ifølge norske myndigheter 
ble ALFA-metoden derfor bare innført som et verktøy for å sikre en mer nøyaktig kalibrering 
av én av faktorene (nærmere bestemt kostnaden for bussdrift). Den førte derfor ikke til en 
endring av selve godtgjøringssystemet, og heller ikke til at det ble innført et selvstendig nytt 
støttetiltak.

76) Norske myndigheter framholder derfor at støtteordningen opprettet i Aust-Agder er en 
eksisterende ordning, og Overvåkingsorganet bør derfor avslutte den formelle undersøkelsen, 
ettersom enhver potensiell støtte vil måtte vurderes i henhold til framgangsmåten for 
eksisterende støtte fastsatt i protokoll 3 del II artikkel 17–19.
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7.1.2 ALFA-metoden og Altmark-kriteriene

77) I den grad ALFA-metoden anses for å være et nytt tiltak gjentar norske myndigheter sin 
oppfatning om at gjeldende godtgjøringsordning i Aust-Agder fra og med 2004, med unntak 
av støtte gitt til Nettbuss Sør AS, ikke innebærer statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1, ettersom den oppfyller vilkårene fastsatt i Altmark-dommen. 

78) Norske myndigheter hevder at innføringen av ALFA-metoden fra og med 2004 er i samsvar 
med det første Altmark-kriteriet.(37) Bussoperatørene driver lokal rute- og skolebusstransport 
i samsvar med konsesjonene, kontraktene og relevante lover og forskrifter. 

79) Når det gjelder det andre Altmark-kriteriet, hevder norske myndigheter at kostnadene, 
inntektene og godtgjøringen fra Aust-Agder er fastsatt på forhånd på en objektiv og 
gjennomsiktig måte, der alle de forskjellige elementene i formelen som er relevant for 
beregningen, er angitt. Beregningen er basert på hvert av selskapenes produksjon av 
transporttjenester (dvs. antall kilometer kjørt av kjøretøy i de forskjellige kjøretøygruppene 
og rutetrafikkgruppene), deretter på ALFA-metodens gjennomsnittskostnader for de 
forskjellige utgiftspostene og til slutt på visse justeringer basert på kostnader som er spesifikke 
for det enkelte selskap som følge av geografiske og topografiske forhold, trafikkforhold og 
-lovgivning samt tariffrelaterte vilkår. 

80) Med hensyn til det tredje Altmark-kriteriet hevder norske myndigheter at beregningen av 
godtgjøringen i samsvar med ALFA-metoden og indekseringen av denne ikke overstiger 
det som er nødvendig for å dekke kostnadene for å oppfylle forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste, idet det tas hensyn til relevant inntekt og en rimelig fortjeneste. De påpeker at 
godtgjøringen i dette tilfellet er beregnet for å dekke differansen mellom selskapets anslåtte 
inntekt og anslåtte kostnader og anvendes på en objektiv og gjennomsiktig måte. For de fleste 
selskapene er driftsoverskuddet også relativt lavt og begrenset. Ifølge norske myndigheter 
og ut fra tilgjengelige opplysninger synes den normale fortjenesten i sektoren for offentlig 
busstransport å være på rundt 3–5 %. 

81) Norske myndigheter har oversendt tall per selskap som viser at godtgjøringen gitt fra 2004 
til 2011 ikke har oversteget de anslåtte kostnadene pluss en rimelig fortjeneste. Ettersom 
kostnadsoverslagene, og dermed godtgjøringen, er basert på objektive metoder, hevder norske 
myndigheter at det ikke er grunn til å anta at busselskapene har mottatt overkompensasjon i 
henhold til kontraktene.

82) Ifølge norske myndigheter betyr det faktum at det ikke er ført separate regnskap for alle 
selskapene i de relevante periodene, ikke at foreligger overkompensasjon. De hevder 
at selv om metoden for godtgjøring av ytere av offentlige tjenester sikrer at det ikke gis 
overkompensasjon, er det i henhold til gjeldende rettspraksis med hensyn til Altmark-
kriteriene ingen tilleggsforpliktelse om at de mottakende selskapene også må føre separate 
regnskap. 

83) Det hevdes også at forhandlingene som dannet grunnlaget for fastsettelse av det endelige 
godtgjøringsbeløpet for hvert år fra 2004 til 2008, hadde svært liten innvirkning på 
godtgjøringsbeløpet som ble utbetalt av Aust-Agder til busselskapene. Etter forhandlinger har 
det vært noen få svake økninger i godtgjøringsnivået. Norske myndigheter hevder imidlertid 
at det store bildet viser at godtgjøringsnivået etter forhandlinger har vært det samme eller 
lavere, og at det later til at forhandlingene har fungert som en slags sikkerhetsventil til fordel 
for Aust-Agder.

84) Med hensyn til det fjerde Altmark-kriteriet hevder norske myndigheter at både ALFA-
metoden og det senere indekseringssystemet fra 2009 er basert på en referanseundersøkelse. 
Godtgjøringen beregnes på grunnlag av de kostnadene og den inntekten som kjennetegner et 
veldrevet foretak, og ikke bare på grunnlag av gjennomsnittet i den berørte sektoren. 

(37)  Norske myndigheter vurderer ikke Altmark-kriteriene for perioden før 2004, ettersom Overvåkingsorganet i sitt åpningsvedtak 
fastslo at all støtte gitt før 2004 vil være eksisterende støtte.
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85) ALFA-metoden gir imidlertid et grunnlag for antakelsen om at kostnader skal svare til en 
lavere terskel. Normert drivstofforbruk for et visst antall operasjoner skal for eksempel svare 
til et nivå som vil bety at 33 % av målte verdier vil ligge under normen, og at 67 % vil være 
høyere enn normen. Dette betyr at systemet ikke er basert på en gjennomsnittskostnad, men 
på kostnaden til de 33 % best drevne selskapene.

7.1.3 Godtgjøring utenfor ordningen

86) Norske myndigheter har videre kommentert hva som er gjort for å sikre at det ikke er gitt 
høyere godtgjøring for lokal rute- og skolebusstransport i Aust-Agder, bortsett fra støtte gitt 
til Nettbuss Sør AS, enn det som er tillatt i henhold til ordningen.

87) De hevder at innføringen av ALFA-metoden ikke har ført til en vesentlig endring av 
godtgjøringssystemet. Godtgjøringssystemet (både før og etter 2004) besto følgelig av de 
samme elementene, dvs. at godtgjøringen er basert på selskapenes faktiske kostnadstall. 
Ifølge norske myndigheter har denne praksisen sikret at overkompensasjon ikke har funnet 
sted, og at godtgjøringen for offentlig tjenesteyting bare beregnes for kostnader knyttet til 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste.

88) Ifølge norske myndigheter har alle andre transportoperatører, bortsett fra Nettbuss Sør AS, 
bare rapportert produksjon av offentlige tjenester og inntekt av dette i regnearkene for å 
motta godtgjøringen i samsvar med ALFA-metoden. Det er derfor ingen grunn til å tro at 
disse operatørene har fått godtgjøring for noe annet enn den offentlige transporten.

7.1.4 Forenlighet

89) Med unntak av støtten gitt til Nettbuss Sør AS hevder norske myndigheter også at 
godtgjøringsordningen for offentlig busstransport, i tilfelle endringene i 2004 eller fra 2009 
må anses for å endre klassifiseringen av ordningen til ny støtte, i alle tilfeller må oppfylle 
kravene i forordning 1191/69(38). Forordning 1370/2007(39) (heretter samlet omtalt som 
transportforordningene) hevdes ikke å få anvendelse, ettersom sistnevnte forordning ennå 
ikke hadde trådt i kraft i EØS da nevnte endringer ble iverksatt. Norske myndigheter viser til 
dommen i saken Andersen mot Kommisjonen, der Underretten fastslo at forordningen ikke 
kan anses for å ha tilbakevirkende kraft.(40) 

90) Norske myndigheter hevder særlig at bestemmelsene i forordning 1191/69 ikke er brutt. 
Dette understøttes av faktaene, ettersom godtgjøringsparametrene ble fastsatt på forhånd 
for hele perioden fra 2004 og fram til i dag, og ettersom det ikke kunne gjennomføres 
forhandlinger etter 2009 for å justere godtgjøringsnivået. Bortsett fra Nettbuss Sør AS har 
ingen selskaper derfor mottatt overkompensasjon fra 2004 og fram til i dag. 

7.1.5 ATP-prosjektet

91) Når det gjelder ATP-prosjektet, har norske myndigheter framholdt at beløpet utbetalt 
årlig til Nettbuss Sør AS var godtgjøring for en økning i produksjonen på rutene 
Kristiansand–Lillesand og Kristiansand–Arendal. Tatt i betraktning 253 dager i året var 
produksjonsøkningen på cirka 100 000 kilometer per år. En pris per time på NOK 200 gir 
cirka NOK 350 000 i tilleggskostnader. De kombinerte kostnadene vil dermed være på cirka 
NOK 950 000. Med en anslått inntekt på NOK 150 000 vil nettokostnadene være på rundt 
NOK 800 000.

(38)  Forordning (EØF) nr. 1191/69 om offentlig tjenesteyting innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei (EFT L 156 av 
8.6.1969, s. 8), innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg XIII.

(39)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på 
vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1), innlemmet i EØS-avtalen 
i vedlegg XIII. Forordning 1370/2007 trådte i kraft i Norge 1. januar 2011 (se forordning av 17.12.2010 nr. 1673).

(40)  Sak T-92/11, EU:T:2013:143, nr. 44–48 (påklaget dom, se sak C-303/13 P Kommisjonen mot Andersen, verserer).
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92) Ettersom midlene tildelt fra ATP-prosjektet er brukt til å øke produksjonen i de eksisterende 
kontraktene med Aust-Agder, hevder norske myndigheter at denne produksjonen ikke skiller 
seg fra andre produksjonsøkninger under kontrakten (ettersom rutene allerede var i drift). 
Den økte produksjonen er derfor en del av en eksisterende støtteordning.

7.1.6 Tilleggsopplysninger om Nettbuss Sør AS’ produksjon

93) Norske myndigheter har videre oversendt opplysninger om Nettbuss Sør AS’ produksjon.

94) Ifølge norske myndigheter later det til at produksjonen som Nettbuss Sør AS har rapportert, 
avviker fra det som skulle ha vært rapportert som produksjon for å motta godtgjøring for 
offentlig tjenesteyting, og det er vesentlige feil i produksjonsregnearkene, som analysert 
nedenfor i nr. 237–246, som kan ha ført til for høy godtgjøring til Nettbuss Sør AS i perioden 
fra 2004 og framover.

95) Norske myndigheter har i regnearkene særlig funnet en rekke tilfeller av feil i Nettbuss 
Sør AS’ produksjon med hensyn til nattbusser (nattbuss), skolebusstjenester (midtskyss)(41), 
transport av skolebarn til og fra svømmetimer (badekjøring), skoleår og ”doble skoleår”, 
ekspressbussaktiviteter, kansellering eller reduksjon av ruter og visse særlige ruter som ikke 
er en del av kontrakten om offentlig tjenesteyting. 

96) Norske myndigheter har oversendt tabellen nedenfor som viser at avviket i kilometer som 
ikke omfattes av kontrakten for offentlig tjenesteyting i henhold til ordningen for perioden 
2004–2009, er på litt mer enn 1,7 millioner kilometer:

 Tabell 1 – Oversikt over avvik

Type produksjon / avvik 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kitron 0 0 0 19 176 0 0

Ekspressbuss 0 0 0 406 19 737 19 737

Nattbusser 47 561 51 966 52 533 62 833 65 243 65 243

Badekjøring 31 184 29 620 27 027 14 754 29 449 29 449

Midtskyss 82 485 80 311 142 608 54 905 95 272 95 272

Midtskyss eller badekjøring(1) 3 213 4 233 0 731 492 492

Karjolen 15 946 15 946 11 669 16 128 12 647 12 647

255 skoledager istedenfor 192 0 0 124 314 73 549 56 574 51 693

Produksjon kansellert fra og 
med 18. august 2008 0 0 0 0 51 125 137 210

Sum avvik / kilometer som 
ikke omfattes av kontrakten 180 389 182 076 358 151 242 480 330 538 411 742

(1) Ifølge norske myndigheter viser dette til tilfeller der det er vanskelig å vurdere om den rapporterte transporten 
er ”midtskyss” eller ”badekjøring”.

 

97) Norske myndigheter hevdet også at slike feil og avvik i Nettbuss Sør AS’ produksjonsregneark 
hadde økonomiske konsekvenser fram til kontrakten med selskapet utløp 31. desember 2014.

(41)  Termen ”midtskyss” er tidligere brukt for å beskrive alle skolebusstjenester som fraktet barn hjem fra skolen etter endt skoledag, 
bortsett fra dagens siste skolebuss og transport av skadede eller handikappede barn med behov for transport med forhåndsbestemte 
plasser. 
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8. Kommentarer fra berørte parter

8.1 Klageren – Konkurrenten.no 

98) Klageren, Konkurrenten.no, opprettholder sin påstand om at Nettbuss Sør AS har mottatt 
vesentlig overkompensasjon for sine tjenester, og at Aust-Agder fylkeskommune ikke har 
tildelt konsesjonene på grunnlag av en anbudsprosedyre.(42) Klageren hevder at all støtte 
gitt av fylkeskommunen i form av ulovlige konsesjoner, eller i forbindelse med slike 
konsesjoner, utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 som klageren 
hevder er uforenlig med EØS-avtalens artikkel 49 sammenholdt med forordning 1191/69 og 
1370/2007.

99) Klageren stiller også spørsmål ved forbindelsen mellom administrasjonen i Aust-Agder 
fylkeskommune og Nettbuss Sør AS ut fra prinsippet om at det vanligvis skal være en 
armlengdes avstand mellom en profesjonell leverandør og en profesjonell kjøper av større 
kontrakter om offentlig transport. 

8.2 Nettbuss Sør AS

100) Nettbuss Sør AS hevder at innføringen i 2004 av et nytt finansieringssystem gjennom ALFA-
metoden og den senere indekseringen av denne bare utgjør mindre administrative endringer 
av ordningen. Nettbuss Sør AS er av den oppfatning at den nye beregningsmetoden ikke 
endrer det rettslige grunnlaget for Nettbuss Sør AS’ mottak av godtgjøring, og at den som 
sådan derfor ikke utgjør ny støtte. 

101) Når det gjelder ATP-prosjektet, hevder Nettbuss Sør AS at dette er en del av den eksisterende 
støtteordningen i Aust-Agder, ettersom ingen nye kontrakter er blitt inngått, men at Aust-
Agder isteden har dratt fordel av eksisterende klausuler i kontrakten som gjelder endringer i 
produksjonen i løpet av kontraktperioden.

102) Selv om ALFA-metoden og den etterfølgende indekseringen av denne skal anses som nye 
støttetiltak, framholder Nettbuss Sør AS med hensyn til om det foreligger statsstøtte, at 
godtgjøringen mottatt fra Aust-Agder bare dekker kostnadene, herunder høyst en marginal 
fortjeneste.

103) Når det gjelder det første og fjerde Altmark-kriteriet, støtter Nettbuss Sør AS kommentarene 
inngitt av norske myndigheter, som nevnt ovenfor.

104) Med hensyn til det andre Altmark-kriteriet understreker Nettbuss Sør AS det faktum at 
kontraktene som er inngått, er ”nettokontrakter”, det vil si at de dekker kostnadene for å 
oppfylle forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste etter fradrag av alle inntekter knyttet til slike 
forpliktelser, idet en marginal fortjeneste også inkluderes.

105) Nettbuss Sør AS hevder også at den faktiske godtgjøringen mottatt i perioden 2004–2008 
som følge av justeringer etter forhandlinger, er lavere enn det som ble anslått med ALFA-
metoden, og at det endelige godtgjøringsbeløpet fra og med 2009 aldri var gjenstand for 
forhandlinger, men ble indeksert på grunnlag av offentlig tilgjengelige kilder.

106) Når det gjelder anvendelsen av det tredje Altmark-kriteriet, hevder Nettbuss Sør AS at det er 
vanskelig å vurdere det nødvendige godtgjøringsnivået uten å se på hva tjenesteyteren faktisk 
har levert i henhold til kontrakten, noe som danner grunnlaget for at fortjenestemarginen 
for perioden 2009–2011 har vært negativ eller marginal. Selskapet hevder videre at ved 
fastsettelse av en rimelig fortjeneste må det tas hensyn til risikodelingen i kontraktene, særlig 
i perioden 2009–2011, samt de forskjellige kontrakttypene som omfattes, dvs. nettokontrakter 
kontra bruttokontrakter, og operatørenes størrelse og forskjellige typer virksomhet. Nettbuss 
Sør AS hevder at en fortjeneste på 3–5 %, som rapportert av norske myndigheter, er relativt  
 
 

(42)  Se nr. 6–11 i åpningsvedtaket.
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lav og ikke tar hensyn til de individuelle markedssegmentene for bussdrift. Nettbuss Sør AS 
hevder at en rimelig avkastningsgrad i markedssegmentet der selskapet driver virksomhet, 
heller bør ligge nærmere [7–13 %]. 

107) Med hensyn til sakens forenlighetsaspekt hevder Nettbuss Sør AS at i den grad 
Overvåkingsorganet fastslår at selskapet, gjennom den årlige godtgjøringen eller ATP-
prosjektet, er blitt økonomisk begunstiget i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, vil 
dette være forenlig med EØS-avtalens artikkel 49 og gjeldende forordning 1191/69. Ifølge 
Nettbuss Sør AS kan forordning 1370/2007 ikke anvendes, ettersom endringene innført med 
ALFA-metoden og indekseringen i henholdsvis 2004 og 2009 fant sted på et tidspunkt da 
nevnte forordning ennå ikke var trådt i kraft.

108) Når det gjelder tilleggsopplysningene framlagt av norske myndigheter med hensyn til avvik i 
Nettbuss Sør AS’ produksjon, hevder selskapet at de framlagte faktaene til en viss grad er feil 
og villedende og ikke tar hensyn til at den endelige godtgjøringen var basert på forhandlinger 
mellom selskapet og Aust-Agder, og at ALFA-metoden bare var et verktøy for Aust-Agder 
fylkeskommune. 

109) Nevnte forhandlinger omfattet også justeringer i løpet av året av den faktiske årlige 
produksjonen (dvs. antall produserte kilometer), som var avhengig av Aust-Agders 
tilgjengelige budsjett og transportbehov. Aust-Agder hadde imidlertid mulighet til å 
kansellere, redusere eller legge til nye ruter i løpet av produksjonsåret, noe som krevde 
nye forhandlinger mellom partene om godtgjøringsnivået. Det ble også gjort etterfølgende 
endringer i produksjonen og kostnadene på grunnlag av selskapets ytelse i henhold til 
kontrakten. Ifølge Nettbuss Sør AS kan produksjonen rapportert til fylkeskommunen med 
antall kjørte kilometer med henblikk på beregning av kostnadene derfor anses som et 
utgangspunkt for forhandlingene mellom partene, og ikke som det faktiske grunnlaget for 
godtgjøringen som utbetales ved utgangen av året.(43)

110) Nettbuss Sør AS viser videre til de særlige oppgjørene og forhandlingene mellom selskapet og 
fylkeskommunen som førte til at fylkeskommunen motregnet utbetalinger mot Nettbuss Sør 
AS’ godtgjøring for produksjonen i 2010. Selskapet hevder særlig at godtgjøringen utbetalt 
for produksjonen i 2010 var NOK 3,55 millioner lavere, tatt i betraktning at dette beløpet ble 
brukt til å motregne etterfølgende endringer i produksjonsplanen (ny transportplan for RTB) 
og til å ta med effektivitetsgevinster som følge av fusjonen med RTB.

111) Med hensyn til inntekten generert av Nettbuss Sør AS’ kommersielle virksomhet og 
det faktum at Overvåkingsorganet har fastslått at deler av nevnte inntekt er tatt med i 
inntektsberegningen i den offentlige kontrakten, er Nettbuss Sør AS’ av den oppfatning at 
dette ikke har ført til en høyere grad av godtgjøring enn det ALFA-metoden ville ha gitt. 
Ettersom hele inntekten (dvs. inntekt fra både offentlig og kommersiell virksomhet) tvert 
imot trekkes fra ved beregning av godtgjøringen som skal gis, har resultatet ført til en lavere 
godtgjøring for Nettbuss Sør AS, uavhengig av det faktum at visse kommersielle ruter ble 
tatt med som en del av produksjonen med henblikk på godtgjøring for offentlig tjenesteyting. 

112) Nettbuss Sør AS vedgår at en viss del av produksjonen (f.eks. ekspressbuss, transport av 
skolebarn til og fra svømmetimer og Karjolen-ruten) ikke skulle ha vært rapportert som 
produksjon med henblikk på godtgjøring for offentlig tjenesteyting. Det at disse rutene har 
vært tatt med, har imidlertid vært en fordel for fylkeskommunen, ettersom det faktisk har 
medført lavere godtgjøring for selskapet. 

113) Når det gjelder antall skoledager, hevder Nettbuss Sør AS at tallene framlagt av Aust-Agder 
med hensyn til at selskapet har mottatt godtgjøring for 51 istedenfor 38,4 uker i et normalt 
skoleår, er feil. 

(43)  Nettbuss Sør AS viser særlig til produksjonsårene 2008 og 2009 da det ble gjort en rekke endringer både på kostnads- og 
inntektssiden ved beregning av det endelige godtgjøringsbeløpet. På grunn av økte produksjonskostnader, som oversteg det 
godtgjøringsnivået som først var budsjettert (NOK 38,5 millioner), ble partene, slik Nettbuss Sør AS hevder, for eksempel enige 
om at fylkeskommunen i produksjonsåret 2008 skulle godtgjøre selskapet med et tilleggsbeløp på NOK 550 000. Nettbuss Sør AS 
mottok NOK 39,05 millioner i godtgjøring, selv om selskapet, som hevdet, også hadde rett til å tilpasse produksjonen ved å redusere 
trafikken med en verdi på opptil NOK 1 million. 
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8.3 Andre transportoperatører

114) Setesdal Bilruter L/L er av samme oppfatning som norske myndigheter. Selskapet hevder at 
godtgjøringen ikke utgjør statsstøtte, ettersom de fire Altmark-kriteriene er oppfylt. 

115) Dersom Overvåkingsorganet skulle fastslå at godtgjøringen utgjør statsstøtte, hevder 
selskapet at den i sin helhet er gitt på grunnlag av en eksisterende støtteordning, og at støtten 
vil være forenlig med EØS-avtalens virkemåte på grunnlag av avtalens artikkel 49 samt 
forordning 1191/69. 

116) Selskapet understreker særlig at innføringen av ALFA-metoden ikke førte til en vesentlig 
endring av godtgjøringssystemet. Selskapet understreker videre at det ikke er riktig at 
godtgjøringen fastsatt på grunnlag av indeksering var basert på forhandlinger, ettersom 
fylkeskommunen og bussoperatørene hvert år fram til 2009 gjennomgikk endringene i den 
årlige produksjonen med det som mål å registrere riktige data i ALFA-metoden. Endringene 
fra år til år var marginale, det samme var endringene i godtgjøringen. Setesdal Bilruter 
L/L hevder at ALFA-metoden sikrer at det ikke foreligger overkompensasjon for levering 
av busstjenestene, og at kostnadene for kommersiell virksomhet ikke er tatt med i ALFA-
metoden. Både Birkeland Busser AS, Frolandsruta Frode Oland og Telemark Bilruter AS er 
av samme oppfatning.

9. Norske myndigheters kommentarer til berørte parters kommentarer 

117) Norske myndigheter viser til klagernes argument om at ”all ny støtte” til Nettbuss Sør AS må 
anses som uforenlig med EØS-avtalen og må tilbakebetales, og peker på at klageren verken 
har behandlet spørsmålet om ny eller eksisterende støtte eller vist til hvordan potensiell 
støtte (f.eks. innføringen av ALFA-metoden i 2004) bør klassifiseres i dette tilfellet. Norske 
myndigheter gjentar at innføringen av ALFA-metoden ikke har ført til en vesentlig endring 
av den eksisterende støtteordningen, og at det ikke er identifisert overkompensasjon, med 
unntak av Nettbuss Sør AS. 

118) Når det gjelder Nettbuss Sør AS’ kommentar om hva som kan anses som en rimelig 
fortjeneste i busstransportsektoren, understreker norske myndigheter at henvisningen til 
tallet 3–5 % som normal fortjeneste i sektoren ikke innebærer at et høyere fortjenestenivå 
(f.eks en fortjeneste på opp mot [7–13 %] som Nettbuss Sør AS viser til) vil utgjøre 
overkompensasjon. Hensikten med å henvise til dette offentlig tilgjengelige tallet var bare å 
vise at ingen overkompensasjon kunne identifiseres. 

119) Når det gjelder Nettbuss Sør AS’ kommentarer i forbindelse med norske myndigheters 
tilleggsopplysninger om avvik i Nettbuss Sør AS’ produksjon, har norske myndigheter 
hevdet at ALFA-metodens rolle når det gjelder beregning av godtgjøring, ikke kan nedtones 
av det faktum at den endelige godtgjøringen var basert på forhandlinger, og at det ble gjort 
etterfølgende endringer i produksjonen og kostnadene. Kostnadsanslagene fra ALFA-metoden 
var vitale, og godtgjøringen som ble tildelt, avvek aldri mye sammenlignet med resultatene 
fra ALFA-metoden. Videre er det vanlig praksis i transportsektoren å gjøre endringer i løpet 
av produksjonsåret, og bestemmelsene i kontraktene med transportoperatørene omfattet 
også en slik mulighet. Under alle omstendigheter burde slike endringer enten ha ført til en 
økning, ved økt produksjon, eller en reduksjon, ved redusert produksjon, av godtgjøringen 
som ble gitt. De kan imidlertid aldri vurderes separat og motregnes mot irrelevante kostnader 
som ble tatt med ved estimering av godtgjøringen med ALFA-metoden.

120) Norske myndigheter hevder at rapporteringen av ukorrekte produksjonstall har en direkte 
innvirkning på hvor nøyaktig beregningen av godtgjøringen er, og at fylkeskommunen 
dermed innledet forhandlinger på feil forutsetninger. 
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121) Det hevdes også at ettersom godtgjøringen som er gitt, er basert på produksjonen året før, 
burde alle reduksjoner gjort av selskapet etter august 2008 ha vært avspeilet i godtgjøringen 
gitt for 2009, noe som ikke var tilfellet. Norske myndigheter hevder at den samme logikken 
også gjelder selskapets mottak av et tilleggsbeløp på NOK 550 000 for 2008, ettersom 
godtgjøringen for 2008 var basert på feil tall fra 2007. Ettersom kontrakten inngått med 
Nettbuss Sør AS er en konsesjonskontrakt om offentlig tjenesteyting, skal den kommersielle 
risikoen ligge hos selskapet.

122) Når det gjelder oppgjørene og justeringene gjort i forbindelse med Nettbuss Sør AS’ og RTBs 
kontrakter – med henblikk på den pågående fusjonsprosessen mellom de to selskapene – for 
produksjon av en ny transportplan drevet av RTB, mener norske myndigheter at dette er en 
følge av en ensidig beslutning fra Nettbuss Sør AS’ side som har ført til overrapportering av 
produksjonen av kilometer for å motta høyere godtgjøring enn det som allerede var beregnet 
og rapportert med ALFA-metoden. For å avspeile disse justeringene burde kontraktene 
isteden ha blitt endret etter bedriftsendringene. I denne forbindelse deler norske myndigheter 
ikke den oppfatning at fylkeskommunen har gitt NOK 3,55 millioner mindre i godtgjøring 
for redusert produksjon som skyldes endringer i transportplanen i løpet av 2008 og 2009. 
Nevnte reduserte godtgjøring er tvert imot i tråd med ALFA-metodens logikk og den senere 
indekseringen av metoden, og avspeiler produksjon av færre kilometer enn forutsett av 
fylkeskommunen som følge av at Nettbuss Sør AS har innlemmet en ny transportplan for 
RTB.

123) Når det gjelder inntekten fra Nettbuss Sør AS’ kommersielle virksomhet, er norske 
myndigheter uenige i Nettbuss Sør AS’ påstand om at fylkeskommunen har fått kreditert 
inntekter fra inntektssiden som korrigerer feil på kostnadssiden. På grunn av mangelen på 
separate regnskap bærer Nettbuss Sør AS risikoen, og selskapet kan ikke hevde at irrelevante 
inntekter er trukket fra til fordel for fylkeskommunen uten at dette dokumenteres ytterligere. 
Ifølge norske myndigheter har det heller ikke vært noen dokumentert begrunnelse med hensyn 
til kostnadsfordelingen mellom selskapets kommersielle og offentlige tjenestevirksomhet. 
Det kan imidlertid godt hende at den kommersielle virksomheten er blitt kryssubsidiert av 
de offentlige tjenestene og ikke omvendt.

124) Norske myndigheter hevder avslutningsvis at den økonomiske konsekvensen av avvikene 
anslås å utgjøre NOK 80 437 962 for perioden 2004–2014, ikke medregnet renter og rentes 
rente. Dette er i henhold til en undersøkelse som norske myndigheter har gitt Asplan Viak 
AS i oppdrag å utføre for å anslå hvor mye overkompensasjon fylkeskommunen har utbetalt 
på grunn av avvikene. 
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II. VURDERING

1. Omfang av vurderingen av støtte

125) I åpningsvedtaket fastslo Overvåkingsorganet at det forelå en eksisterende støtteordning i 
Aust-Agder for lokal rute- og skolebusstransport for perioden før 2004. 

126) I lys av tvilen uttrykt i åpningsvedtaket skal følgende aspekter undersøkes i denne vurderingen 
av støtte:

i. ALFA-metoden og indekseringen av denne som en del av den eksisterende støtteordningen 
i Aust-Agder, eller som et separat nytt støttetiltak (avsnitt 3 nedenfor).

ii. Arten av den påståtte støtten involvert i ATP-prosjektet, og om den er en del av den 
samme eksisterende støtteordningen (avsnitt 3 nedenfor). 

iii. Identifisering av eventuell ny støtte som kan ha vært gitt utenfor den eksisterende 
støtteordningen (avsnitt 4 nedenfor).

127) I åpningsvedtaket uttrykte Overvåkingsorganet tvil om ALFA-metoden og indekseringen 
av denne som et potensielt tiltak som ikke innebærer statsstøtte. I denne forbindelse framla 
norske myndigheter og berørte parter opplysninger om anvendelsen av Altmark-kriteriene.

128) Åpningsvedtaket pålegger ikke Overvåkingsorganet å undersøke, innenfor rammen av 
denne vurdering, støttens art med hensyn til ALFA-metoden og indekseringen av denne. 
Med unntak av eventuell støtte involvert i ATP-prosjektet er dette allerede blitt vurdert i 
den foreløpige undersøkelsen, der det ble fastslått at den offentlige godtgjøringen for lokal 
rute- og skolebusstransport fortsatte å være eksisterende støtte minst fram til 2004, og at det 
som gjenstår å vurdere, er om denne allerede etablerte eksisterende støtteordningen er blitt 
vesentlig endret.

2. Statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

129) 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.”

2.1 Bruk av statsmidler 

130) Overvåkingsorganet merker seg at godtgjøringen for både lokal rute- og skolebusstransport 
betales over Aust-Agders offentlige budsjett. Innenfor rammen av EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 1 anses både lokale og regionale myndigheter for å være ensbetydende med staten.(44) 
Med henblikk på statsstøttereglene for EØS er Aust-Agder derfor ensbetydende med staten. 
Overvåkingsorganet fastslår på dette grunnlag at godtgjøringstiltaket finansieres ved bruk av 
statsmidler.

131) De samme betraktninger får også anvendelse på ATP-prosjektet, ettersom det betales av 
tilskudd fra budsjettene til kommuner og Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. 
Overvåkingsorganet er derfor av den oppfatning at det dreier seg om statsmidler.

2.2 Foretak 

132) Som fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 må det også fastsettes om godtgjøringen for 
offentlig tjenesteyting til de fem operatørene samt finansieringen fra ATP-prosjektet gir en 
selektiv økonomisk fordel for visse foretak eller produksjon av visse varer. 

(44)  Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2006/111/EF om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt 
om økonomisk innsyn i visse foretak (EUT L 318 av 17.11.2006, s. 17), innlemmet ved nr. 1a i vedlegg XV til EØS-avtalen. 
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133) I dette tilfellet er mottakerne bussoperatører som driver økonomisk virksomhet, blant annet 
rute- og skolebusstransport mot godtgjøring (se nr. 35–38 ovenfor). Alle er derfor foretak i 
betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

2.3 Selektivitet

134) Godtgjøringstiltaket er begrenset til busselskaper som driver tjenester i Aust-Agder 
fylkeskommune. Godtgjøringen for offentlig tjenesteyting er særlig begrenset til selskapene 
oppført i nr. 35 ovenfor. Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at tildelingen av 
godtgjøringen for offentlig tjenesteyting er selektiv.

135) Videre er finansieringen på NOK 1 million (NOK 2 millioner fra og med 2010 og NOK 
1,5 millioner fra og med 2011) fra ATP-prosjektet samt reduksjonen i 2013 av kostnadene 
knyttet til drift av de offentlige bussrutene 39 og 40 for å finansiere flybussen og den 
tilhørende inntektsreduksjonen for ATP-prosjektet, bare gitt til Nettbuss Sør AS. Det er 
derfor et selektivt tiltak. 

2.4 Fordel – godtgjøring for en forpliktelse til å yte offentlig lokal rute- og skolebuss-
transporttjeneste 

2.4.1 Altmark-kriteriene

136) For å utgjøre statsstøtte må tiltaket også gi et foretak en fordel som fritar det for omkostninger 
som normalt belastes dets eget budsjett. 

137) Når det gjelder tildelingen av en selektiv økonomisk fordel, framgår det av Altmark-dommen 
at når et statlig tiltak må anses som godtgjøring for tjenester levert av mottakerforetakene 
for å oppfylle en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, faller et slikt tiltak ikke inn under 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. I Altmark-dommen fastslo EU-domstolen (heretter kalt 
Domstolen) at godtgjøring for offentlig tjenesteyting ikke utgjør statsstøtte når fire kriterier 
oppfylles kumulativt: 

–	 For det første må mottakerforetaket ha faktiske forpliktelser til å yte en tjeneste i 
allmennhetens interesse, og forpliktelsen må være klart definert. 

–	 For det andre må grunnlaget for beregning av godtgjøringen være fastsatt på forhånd på 
en objektiv måte og i full åpenhet. 

–	 For det tredje kan godtgjøringen ikke overstige det som er nødvendig for å dekke alle 
eller deler av kostnadene knyttet til oppfyllelsen av forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste, idet det tas hensyn til inntektene og en rimelig fortjeneste. 

–	 For det fjerde og siste, dersom foretaket som får oppgaven å yte en tjeneste i 
allmennhetens interesse i et konkret tilfelle ikke utvelges ved en offentlig anbudsprosess 
der det er mulig å velge den anbyder som kan yte disse tjenestene til den laveste kostnad 
for samfunnet, skal godtgjøringens størrelse fastsettes på grunnlag av en analyse av de 
kostnader som et typisk foretak, veldrevet og adekvat utstyrt, ville ha hatt. (45)

2.4.2 1994–2003

138) Allerede i åpningsvedtaket konkluderte Overvåkingsorganet med at Altmark-kriteriene ikke 
var kumulativt oppfylt før 2004.(46)

139) Verken norske myndigheter eller noen av de andre partene som innga merknader i løpet 
av den formelle undersøkelsen, har bestridt dette. Av årsakene angitt i åpningsvedtaket 
opprettholder Overvåkingsorganet derfor sine funn.

(45)  Altmark-dommen, nr. 87–93.
(46)  Se nr. 84 og 85.
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2.4.3 Siden 2004

2.4.3.1 Det første Altmark-kriteriet

140) De berørte bussoperatørene var fortsatt tildelt en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste for å 
levere lokale rute- og skolebusstransporttjenester i Aust-Agder.

141) Forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste har vært basert på 1) yrkestransportlova, 
yrkestransportforskriften samt på bestemmelser i opplæringslova, der det fastsettes at 
tildeling av en konsesjon innebærer en forpliktelse til å tilby transporttjenestene angitt i 
konsesjonen, 2) konsesjonene gitt til relevante operatører som omfatter levering av lokale 
rute- og skolebusstransporttjenester i Aust-Agder, og 3) de individuelle kontraktene mellom 
Aust-Agder og operatørene. 

142) Videre er det i de berørte kontraktene mulig å identifisere tjenesteyterne, tjenesteperiodens 
varighet og arten av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste innen drift av 
kollektivtransporttjenester i det lokale nettverket. Overvåkingsorganet konkluderer derfor 
med at det første kriteriet i Altmark-dommen er oppfylt. 

2.4.3.2 Det fjerde Altmark-kriteriet 

143) Godtgjøringen til bussoperatørene er ikke blitt fastsatt på grunnlag av en anbudskonkurranse. 
I henhold til Overvåkingsorganets retningslinjer for anvendelse av statsstøttereglene på 
godtgjøring gitt for levering av tjenester av allmenn økonomisk betydning, skal en allment 
akseptert markedsgodtgjøring for de aktuelle tjenestene gi best mulig referansegrunnlag for 
godtgjøringen i fravær av et anbud.(47) Norske myndigheter har imidlertid ikke hevdet at slik 
godtgjøring finnes for den aktuelle tjenesten. De hevder isteden at godtgjøringsordningen 
i Aust-Agder var basert på en referanseundersøkelse som sikrer at godtgjøringen som er 
gitt, dekker kostnadene til en veldrevet operatør. Overvåkingsorganet må derfor undersøke 
alternativ nummer to i det fjerde Altmark-kriteriet. 

144) Ifølge de framlagte opplysningene sammenlignet norske myndigheter kostnadsstrukturen 
til alle selskapene i busstransportsektoren og skilte ut de 33 % best drevne busselskapene 
ut fra gjennomsnittsnivåer (dvs. drivstoffkostnader, vedlikeholdskostnader, sjåførkostnader 
og administrasjonskostnader). Selv om dette kan være et bevis på god ytelse sammenlignet 
med andre selskaper, kan det ikke anvendes som grunnlag for gjennomsnittskostnadene til et 
veldrevet og adekvat utstyrt foretak. 

145) I Overvåkingsorganets retningslinjer for anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring gitt 
for levering av tjenester av allmenn økonomisk betydning angis det at målet er å sikre at et 
ineffektivt foretaks høye kostnader ikke brukes som referanse. Overvåkingsorganet merker 
seg at ALFA-metoden og indekseringen av denne ikke i detalj angir hvilke foretak som 
ble tatt med med i referanseundersøkelsen. Selv om norske myndigheter har vurdert 67 % 
av busselskapene som ineffektive selskaper, fører det i seg selv ikke til den konklusjon at 
de gjenværende selskapene bør anses som veldrevne operatører med tanke på en Altmark-
vurdering. Det foreligger intet bevis på at gjennomsnittet av deres kostnader utgjør 
kostnadene til et effektivt foretak. Norske myndigheter har ikke framlagt tilstrekkelige 
opplysninger om dette.

146) Dette gir heller ikke hele bildet av kostnadsstrukturen til et representativt veldrevet og adekvat 
utstyrt foretak, ettersom høyere kostnader ikke omfattes (f.eks. høyere drivstofforbruk 
i morfologisk utilgjengelige områder). Norske myndigheter har heller ikke framlagt 
analysedata som er representative for produktivitet (f.eks. forholdet mellom omsetning og 
anvendt kapital, mellom samlet kostnad og omsetning, omsetning per ansatt, merverdi per 
ansatt eller mellom personalkostnader og merverdi), eller kvaliteten på det som er levert.
(48) Overvåkingsorganet er derfor ikke i stand til å vurdere kvantifiserte mål når det gjelder 
avkastning på egenkapital eller produktivitetsgevinst. 

(47) Se http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/), nr. 69.
(48) Ibid, nr. 72 og 73.

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
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147) Ettersom den endelige godtgjøringen fastsettes på grunnlag av forhandlinger, muliggjør 
det skjønnsmessige kostnadsjusteringer som ikke kan gjenspeile kostnadene til en effektiv 
operatør. Overvåkingsorganet merker seg at forhandlingene i enkelte tilfeller har ført til 
redusert godtgjøring sammenlignet med resultatet oppnådd med ALFA-metoden. I andre 
tilfeller har godtgjøringen vært høyere. Det faktum at det gjennomføres forhandlinger for 
å beregne den endelige godtgjøringen gir ingen opplysninger om hvorvidt foretakene som 
opererer på markedet, anses for å være veldrevne operatører.

148) Ettersom transportproduksjonen ble endret av fylkeskommunen i løpet av året, med 
kansellering, reduksjon eller tilføyelse av ruter, hadde dette naturligvis en materiell 
innvirkning på kontraktens kostnadsside. Transportoperatørene ble ofte tilbudt muligheten 
til å redusere trafikken for å få dekket sine faktiske kostnader, eller de mottok høyere 
godtgjøring for å kunne opprettholde det eksisterende produksjonsnivået. Det endelige 
godtgjøringsbeløpet var dermed gjenstand for forhandlinger mellom partene. 

149) Overvåkingsorganet kan derfor ikke fastslå at godtgjøringsbeløpet som er gitt, ble fastsatt på 
grunnlag av en analyse av kostnadene til et veldrevet og adekvat utstyrt foretak. 

150) Overvåkingsorganet konkluderer dermed med at det fjerde Altmark-kriteriet ikke er oppfylt.

2.4.3.3 Konklusjoner om Altmark-testen 

151) Ettersom de fire kriteriene fastsatt av Domstolen i Altmark-dommen må være kumulativt 
oppfylt, er det ikke nødvendig å undersøke om de to andre kriteriene er oppfylt.

152) På grunnlag av de framlagte opplysningene konkluderer Overvåkingsorganet med at 
godtgjøringen gitt siden 2004 for forpliktelsen til å yte lokale rute- og skolebusstransporttjenester 
i Aust-Agder ikke oppfyller alle Altmark-kriteriene. Godtgjøringen har derfor medført en 
fordel for mottakerforetakene i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

2.5 Fordel – ATP-prosjektet

153) I åpningsvedtaket utelukket Overvåkingsorganet ikke muligheten for at ATP-prosjektet (se 
nr. 56–58) ga Nettbuss Sør AS en økonomisk fordel som det er usannsynlig at selskapet ville 
ha fått under normale markedsvilkår. 

154) Med hensyn til Altmark-kriteriene merker Overvåkingsorganet seg at ATP-prosjektet 
omfatter offentlige transportruter og dermed er underlagt de samme lovbestemmelser 
som godtgjøringen for lokal rute- og skolebusstransport. Det første Altmark-kriteriet kan 
derfor anses for å være oppfylt. Overvåkingsorganet har imidlertid ikke mottatt ytterligere 
opplysninger med hensyn til anvendelsen av de andre Altmark-kriteriene. 

155) Ved anvendelse ex officio av det fjerde Altmark-kriteriet merker Overvåkingsorganet seg 
at Nettbuss Sør AS leverte transportrutene som var planlagt i henhold til ATP-prosjektet, 
uten at det ble gjennomført en anbudskonkurranse. Videre har norske myndigheter ikke 
framlagt opplysninger som viser at godtgjøringen som er gitt, har vært basert på en analyse 
av kostnadene til et typisk veldrevet og adekvat utstyrt foretak. Selv om vurderingen nevnt 
ovenfor i nr. 143–150 skulle ha fått tilsvarende anvendelse, ville konklusjonen ha vært den 
samme, dvs. at det fjerde Altmark-kriteriet ikke er oppfylt. 

156) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at de årlige beløpene på NOK 800 000  
(fra og med 2004), økt til NOK 2 millioner (fra og med 2010) og redusert igjen til  
NOK 1,5 millioner (fra og med 2011) som ble gitt for å øke antall bussavganger på ruten 
Lillesand–Kristiansand og Kristiansand–Arendal, medførte en fordel for Nettbuss Sør AS.
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2.6 Konkurransevridning og påvirkning på samhandelen mellom avtalepartene 

157) Overvåkingsorganet må undersøke hvorvidt de omstridte støttetiltakene er tilbøyelig til å 
påvirke samhandelen og vri konkurransen.(49) 

158) Støttemottakerne konkurrerer med andre transportoperatører på markeder som er åpne for 
konkurranse.(50) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at den årlige godtgjøringen 
har vært tilbøyelig til å vri konkurransen ved å styrke støttemottakernes kommersielle 
stilling på de berørte markedene. 

159) Når det gjelder følgene for samhandelen og det faktum at den aktuelle saken gjelder et 
lokalt marked for rute- og skolebusstransport i Aust-Agder, minner Overvåkingsorganet om 
Altmark-dommen, som også gjaldt regionale busstransporttjenester, der domstolen fastslo at: 

 ”offentlig støtte gitt til et foretak som tilbyr bare lokale eller regionale transporttjenester 
og ikke tilbyr slike transportjenester utenfor egen stat, kan likevel påvirke samhandelen 
mellom medlemsstatene [  ]. Den andre betingelsen for anvendelsen av traktatens artikkel 
92 nr. 1, nemlig at støtten må kunne påvirke samhandelen mellom medlemsstatene, avhenger 
derfor ikke av den lokale eller regionale karakteren til transporttjenestene som tilbys eller 
omfanget av den aktuelle virksomheten.”(51)

160) Dette betyr at selv om bare det lokale eller regionale busstransportmarkedet (Aust-Agder) 
er berørt, slik det er tilfelle i den aktuelle saken, er offentlig støtte gitt til én operatør i 
et slikt marked likevel tilbøyelig til å påvirke samhandelen mellom avtalepartene.(52) 
Følgelig mener Overvåkingsorganet at den årlige godtgjøringen er tilbøyelig til å påvirke 
samhandelen mellom avtalepartene. 

161) Videre mener Overvåkingsorganet at de samme betraktninger får tilsvarende anvendelse 
både på skolebusstransportvirksomheten(53) og på ATP-prosjektet.

2.7 Konklusjon om det foreligger statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

162) I åpningsvedtaket var Overvåkingsorganet av den oppfatning at godtgjøringen gitt av Aust-
Agder før 2004 til de fem bussoperatørene for lokal rute- og skolebusstransport utgjør 
statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

163) Overvåkingsorganet konkluderer videre med at godtgjøringen gitt av Aust-Agder fra 2004 
fram til i dag til de fem bussoperatørene for lokal rute- og skolebusstransport utgjør statsstøtte 
i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

164) Avslutningsvis konkluderer Overvåkingsorganet med at den statlige finansieringen av 
Nettbuss Sør AS fra og med 2004 på grunnlag av ATP-prosjektet utgjør statsstøtte i 
betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

3.	 Klassifisering	av	ALFA-metoden	og	indekseringen	av	metoden	og	av	ATP-prosjektet	
som ny eller eksisterende støtte

165) I åpningsvedtaket konkluderte Overvåkingsorganet med at det fantes en eksisterende 
støtteordning i Aust-Agder for lokal rute- og skolebusstransport fram til utgangen av 2003.

(49) Se forente saker E-5/04, E-6/04 og E-7/04, Fesil og Finnfjord m.fl. mot EFTAs overvåkingsorgan [2005] EFTA Court Report 117, 
nr. 93, sak C-518/13, Eventech Ltd EU:C:2015:9, nr. 64–70 og sakspraksis som er gjengitt der.

(50) Videre påpekte EU-domstolen i Altmark-dommen at siden 1995 har flere EU-medlemsstater frivillig åpnet opp visse by-, forstads- 
eller regionale transportmarkeder for konkurranse fra foretak etablert i andre EU-medlemsstater. Trusselen mot samhandel mellom 
medlemsstater var dermed ikke bare hypotetisk, men reell, siden markedet var åpent for konkurranse (nr. 69 og 79).

(51) Nr. 77 og 82 i Altmark-dommen.
(52) Se også sak 102/87 Frankrike mot Kommisjonen ECLI:EU:C:1988:391, nr. 19, sak C-305/89 Italia mot Kommisjonen 

ECLI:EU:C:1991:142, nr. 26.
(53) Se Kommisjonens vedtak om å åpne undersøkelse i sak C54/2007 (Tyskland) Statsstøtte til Emsländische Eisenbahn GmbH (EUT 

C 174 av 9.7.2008, s. 13), nr. 119.
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166) Overvåkingsorganet uttrykte imidlertid tvil om hvorvidt innføringen av ALFA-metoden og 
indekseringen av denne medførte at godtgjøringen som er gitt av Aust-Agder til de fem 
bussoperatørene for lokal rute- og skolebusstransport fra 2004 og fram til i dag, har ført til 
en vesentlig endring av den eksisterende støtteordningen.

167) Overvåkingsorganet var videre i tvil om det kan foreligge ny støtte med hensyn til potensiell 
godtgjøring for lokale rute- og skolebusstransporttjenester utenfor det som var tillatt i den 
eksisterende støtteordningen (fram til 2004 eller alternativt fram til i dag dersom støttens art 
ikke ble endret ved innføringen av ALFA-metoden og indekseringen av denne).

168) Overvåkingsorganet stilte også spørsmål ved om beløpene knyttet til ATP-prosjektet er 
knyttet til Aust-Agders tildeling av godtgjøring, eller om de utgjør eller er en del av en 
separat ordning.

3.1 Rettslig ramme 

169) I henhold til protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav c) skal ”ny støtte” bety: 

 ”All støtte, dvs. støtteordninger eller individuell støtte som ikke er eksisterende støtte, 
herunder endringer i eksisterende støtte.” 

170) I de aktuelle bestemmelsene i protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav b) i) og v) blir det fastslått 
at ”eksisterende støtte” skal bety: 

 ”All støtte som eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft i vedkommende EFTA-stat, dvs. 
støtteordninger og individuell støtte som var iverksatt før og som fortsatt gjelder etter EØS-
avtalens ikrafttredelse, [...].” 

 og

 ”Enhver støtte som anses som eksisterende støtte fordi det kan godtgjøres at den ikke 
utgjorde støtte på tidspunktet da den ble iverksatt, men som uten å være blitt endret av 
EFTA-staten er blitt en form for støtte på grunn av utviklingen i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet [...].” 

3.2 Saksbehandlingsregler for eksisterende støtte

171) Overvåkingsorganet vil først klargjøre sitt standpunkt med hensyn til framgangsmåten som 
er fulgt i henhold til EØS-avtalen og protokoll 3, med tanke på tiltak som er funnet å utgjøre 
eksisterende støtte.

172) I EØS-avtalen er det fastsatt forskjellige framgangsmåter for å bestemme om en støtte er 
eksisterende eller ny. Ifølge protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 skal EFTAs overvåkingsorgan 
sammen med EFTA-statene løpende undersøke alle eksisterende støtteordninger i disse 
statene. Det skal foreslå for medlemsstatene alle formålstjenlige tiltak for at EØS-avtalen 
gradvis skal utvikles og kunne virke. Eksisterende støtte kan derfor rettmessig gjennomføres 
så lenge Overvåkingsorganet ikke har funnet at den er uforenlig med EØS-avtalens 
virkemåte.(54) 

173) Ifølge protokoll 3 del II artikkel 2 nr. 1 ”[...] skal alle planer om å gi ny støtte i god tid 
meldes EFTAs overvåkingsorgan av den berørte EFTA-stat.” All ny støtte må derfor meldes 
på forhånd til Overvåkingsorganet og kan ikke gjennomføres uten Overvåkingsorganets 
endelige vedtak.

(54) Forente saker T-298/97, T-3121/97, T-319/97, T-315/97, T-600/97 til T-607/97, T-1/98, T-3/98 til T-6/98 og T-23/98 Alzetta m.fl. mot 
Kommisjonen EU:T:2000:151, nr. 148.
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174) Videre kan eksisterende støtte bare være gjenstand for et vedtak som finner den uforenlig 
med tanke på framtiden. Overvåkingsorganet har derfor, som en del av den løpende 
undersøkelsen av eksisterende støtte, bare myndighet til å kreve fjerning eller endring av 
slik støtte innenfor en periode som skal fastsettes av Overvåkingsorganet.(55)

175) Det er også fastsatt rettspraksis at når EØS-avtalen fastsetter at Overvåkingsorganet 
løpende skal kunne undersøke og overvåke støtte, er det hensikten ”[...] at vurderingen av 
om en støtte kan være uforenlig med det felles marked, skal foretas, underlagt Domstolens 
prøvingsrett, ved hjelp av en hensiktsmessig framgangsmåte som det er Kommisjonens 
ansvar å iverksette.”(56)

176) I lys av det ovennevnte konkluderer Overvåkingsorganet derfor med at det bare i henhold 
til framgangsmåten for eksisterende støtte fastsatt i protokoll 3 del II artikkel 17–19 kan 
vurdere om et eksisterende støttetiltak er forenlig med EØS-avtalens virkemåte. 

177) I avsnittene nedenfor analyseres spørsmålet om ny eller eksisterende støtte med hensyn til 
ALFA-metoden og indekseringen av denne samt ATP-prosjektet. 

3.3	 Definisjon	av	en	støtteordning

178) I protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav d) fastslås det at en ”støtteordning” skal bety: 

 ”[ ] enhver rettsakt som uten at det kreves ytterligere gjennomføringstiltak danner grunnlaget 
for tildeling av enkeltvis støtte til foretak bestemt på en generell og abstrakt måte, og enhver 
rettsakt som kan danne grunnlaget for tildeling av støtte til ett eller flere foretak på ubestemt 
tid og/eller for et ubestemt beløp, uten at støtten er knyttet til et bestemt prosjekt.”

179) I protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav e) fastslås det at ”individuell støtte” skal bety: 

 ”[ ] støtte som ikke gis på grunnlag av en støtteordning, eller støtte som gis på grunnlag av 
en støtteordning, men som er meldepliktig.”

180) Dette skillet er av særlig betydning i forbindelse med eksisterende støtte, ettersom protokoll 
3 gir Overvåkingsorganet myndighet til løpende å undersøke eksisterende systemer for 
støtte.(57) På samme måte får protokoll 3 del II avsnitt V bare anvendelse på eksisterende 
støtteordninger.(58)

181) I åpningsvedtaket framla Overvåkingsorganet ytterligere opplysninger om den logiske 
begrunnelsen for konseptet ”eksisterende støtteordning” og hvordan dette er blitt tolket i 
Overvåkingsorganets og Kommisjonens rettspraksis.(59)

182) I åpningsvedtaket konkluderte Overvåkingsorganet med at det har eksistert en eksisterende 
støtteordning i Aust-Agder siden 1994.(60) Bestemmelsene som tillater nevnte støtteordning, 
er yrkestransportlova, yrkestransportforskriften og opplæringslova sammen med den 
relevante forvaltningspraksisen i Aust-Agder.

183) Overvåkingsorganet har merket seg at godtgjøringen for å levere lokal rutebusstransport 
i Aust-Agder siden før EØS-avtalen trådte i kraft i Norge 1. januar 1994, er blitt fastsatt 
på grunnlag av yrkestransportlova og yrkestransportforskriften (og relevant lovgivning før 
dette). Siden før EØS-avtalen trådte i kraft er godtgjøringen for å levere skoletransporttjenester 
blitt tildelt på grunnlag av opplæringslova (og relevant lovgivning før dette). 

(55) Ibid, nr. 147 og 148.
(56) Forente saker C-72/91 og C-73/91 Sloman Neptun EU:C:1993:97, nr. 11, sak C-6/12 P Oy EU:C:2013:525, nr. 36. Se også forente 

saker E-4/10, E-6/10 og E-7/10, Fyrstedømmet Liechtenstein m.fl. mot EFTAs overvåkingsorgan [2011] EFTA Court Report s. 16, 
nr. 113.

(57) Se protokoll 3 del I artikkel 1.1.
(58) Betegnelsene ”støtteordninger” og ”systemer for støtte” skal behandles som synonymer etter Overvåkingsorganets oppfatning.
(59) Se åpningsvedtaket, nr. 121.
(60) Se åpningsvedtaket, nr. 133 og 162.
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184) I åpningsvedtaket undersøkte Overvåkingsorganet om den rettslige rammen for finansiering 
av rute- og skolebusstransport i Aust-Agder oppfyller kriteriene i protokoll 3 del II artikkel 1 
bokstav d): i) en rettsakt som danner grunnlaget for tildeling av støtte, ii) en rettsakt som ikke 
skal kreve ytterligere gjennomføringstiltak og iii) en rettsakt som skal definere potensielle 
støttemottakere på en generell og abstrakt måte.(61)

185) Når det gjelder ATP-prosjektet, var Overvåkingsorganet i åpningsvedtaket imidlertid i tvil 
om det er knyttet til Aust-Agders tildeling av godtgjøring, eller om det utgjør eller er en del 
av en separat ordning.

186) Til tross for at ATP-prosjektet er et samarbeid mellom forskjellige kommuner og Vest-Agder 
og Aust-Agder fylkeskommune og det faktum at utbetalingene har stammet fra forskjellige 
kilder, faller den berørte virksomheten inn under ordningen i Aust-Agder.

187) Overvåkingsorganet merker seg at bussrutene som omfattes av ATP-prosjektet, dvs. 
Kristiansand–Lillesand og Kristiansand–Arendal, som beskrevet ovenfor i nr. 57 og 58, 
allerede er i drift i den gjeldende ordningen i Aust-Agder.

188) Den økte produksjonen gjennom ATP-prosjektet på disse rutene ble godtgjort i henhold til de 
samme lovbestemmelsene som den lokale rute- og skolebusstransporten.

189) Beregningen av godtgjøringen for den økte produksjonen i prosjektet var basert på nøyaktig 
de samme prinsipper som den lokale rute- og skolebusstransporten, dvs. kostnadene knyttet 
til den offentlige tjenesten minus billettinntekter for nettokontrakter pluss en rimelig 
fortjeneste.

190) På grunnlag av det ovennevnte konkluderer Overvåkingsorganet med at ATP-prosjektet er 
en del av ordningen som Overvåkingsorganet allerede i åpningsvedtaket anså har eksistert i 
Aust-Agder siden 1994.

3.4	 Definisjon	av	eksisterende	støtte

191) I protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav b) i) fastslås det at eksisterende støtte omfatter all støtte 
som fantes før EØS-avtalen trådte i kraft i vedkommende EFTA-stat, dvs. støtteordninger 
og individuell støtte som var iverksatt før, og som fortsatt gjelder, etter EØS-avtalens 
ikrafttredelse.

192) Her har bestemmelsene som tillater ordningen, vært gjeldende siden EØS-avtalens 
ikrafttredelse i Norge 1. januar 1994. Ettersom markedet for lokal busstransport allerede var 
utsatt for en viss konkurranse på det tidspunktet, er Overvåkingsorganet av den oppfatning 
at finansieringen av lokal rute- og skolebusstransport på grunnlag av yrkestransportlova, 
yrkestransportforskriften og opplæringslova utgjør en eksisterende støtteordning som 
eksisterte i januar 1994, og som fortsatte å gjelde etter dette. 

193) I Namur uttalte Domstolen følgende:

 ”[ … ] ny støtte eller endringer i eksisterende støtte kan ikke vurderes i henhold til omfanget 
av støtten eller, spesielt, størrelsen i økonomisk forstand på ethvert tidspunkt i foretakets liv 
dersom støtten er gitt under tidligere rettsbestemmelser som forblir uendret. Hvorvidt støtte 
skal klassifiseres som ny støtte eller som en endring i eksisterende støtte, må avgjøres med 
henvisning til bestemmelsene som tillater støtten.”(62)

194) I tillegg, som generaladvokat Trabucchi påpekte i rettspremissene i Van der Hulst, er 
endringene vesentlige dersom hovedelementene i systemet er blitt endret, slik som fordelens 
art, tiltakets formål, det rettslige grunnlaget, mottakerne av eller kilden til finansieringen.(63) 
Slike endringer kan påvirke vurderingen av om nevnte ordning er forenlig, og må meldes 
separat som ny støtte for å vurdere om de er forenlig med EØS-avtalen.(64)

(61) Se åpningsvedtaket, nr. 123–133.
(62) Sak C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit EU:C:1994:311, nr. 28.
(63) Uttalelse fra generaladvokat Trabucchi i sak 51/74 Van der Hulst EU:C:1975:9.
(64) Forente saker C-630/11 P til C-633/11 P HGA srl m.fl. mot Kommisjonen EU:C:2013:387, nr. 92–94.
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195) Rent formelle eller administrative endringer i en støtteordning fører ikke til at eksisterende 
støtte reklassifiseres som ny.(65)

196) Som vist ovenfor har busstransporttjenestene i Aust-Agder blitt finansiert på grunnlag av 
en støtteordning basert på yrkestransportlova, yrkestransportforskriften, opplæringslova og 
forvaltningspraksisen i Aust-Agder. I 2004 ble ALFA-metoden innført, og denne metoden 
dannet grunnlaget for inngåelse av nye kontrakter for perioden 2004–2008. ALFA-metoden 
ble så supplert med innføringen av et nytt indekseringssystem som dannet grunnlaget for 
inngåelse av nye kontrakter med samme operatører for å dekke perioden 2009–2012 med 
mulighet for forlengelse i opptil ytterligere fire år (se nr. 53). Spørsmålet er om innføringen 
av ALFA-metoden og den senere indekseringen av denne kan anses som faktorer som 
omgjør den eksisterende støtteordningen til ny støtte.

197) ALFA-metoden, som beskrevet i nr. 46–50 ovenfor, er et system som brukes til å beregne 
kostnader knyttet til busstransport. Metoden ble supplert av indekseringssystemet, som 
beskrevet i nr. 51–53 ovenfor, ved at det ble innført en rekke kostnadsrelevante parametrer, 
f.eks. drivstoffkostnader eller lønnskostnader, som danner grunnlaget for indekseringen av 
godtgjøringen. 

198) Innføringen av dette systemet har ikke ført til en vesentlig endring av det rettslige grunnlaget 
for og hensikten med tildelingen av godtgjøringen. 

199) Bestemmelsene i yrkestransportlova, yrkestransportforskriften og opplæringslova samt 
forvaltningspraksisen er blitt tolket og anvendt på samme måte. Nevnte bestemmelser og 
praksis er ikke blitt endret i den berørte perioden, dvs. heller ikke før EØS-avtalen trådte i 
kraft.

200) Formålet har alltid vært å godtgjøre transportoperatører (lokal rute- og skolebusstransport) for 
levering av tjenester som Aust-Agder fylkeskommune ønsker å opprette eller opprettholde. 

201) Godtgjøringen som er gitt, har alltid dekket kostnadene knyttet til den offentlige tjenesten 
minus billettinntektene for nettokontrakter pluss en rimelig fortjeneste. Enhver godtgjøring 
utenfor rammen av de ovennevnte lovbestemmelser og forvaltningspraksis er ikke tillatt.

202) Ut fra et statsstøtteregelperspektiv har ALFA-metoden ikke ført til vesentlige endringer 
når det gjelder støttemottakerne i ordningen. Reglene gjaldt, og gjelder fortsatt, for alle 
konsesjonsinnehavere som har fått i oppdrag å levere lokale rute- og skolebusstjenester 
i Aust-Agder. Framfor alt endrer systemet ikke mottakernes rett til støtte i henhold til 
ordningen. Ordningen ble derfor ikke utvidet. 

203) Formålet med innføringen av ALFA-metoden og indekseringen var bare å sikre en mer 
nøyaktig kalibrering av kostnadene for transporttjenestene som utgjorde grunnlaget for 
tildeling av godtgjøringen. Den tildelte godtgjøringen var basert på de samme faktorene i 
hele perioden, f.eks. kostnader for bussdrift, underleverandørkostnader, billettinntekter osv. 
ALFA-metoden og indekseringen var derfor et bedre verktøy for å tildele godtgjøring til de 
samme mottakerne omfattet av ordningen og ut fra det samme rettslige grunnlaget.

204) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at ALFA-metoden og indekseringen ikke har 
ført til en vesentlig endring av den eksisterende støtteordningen.

205) Den økte produksjonen gjennom ATP-prosjektet på rutene Lillesand–Kristiansand og 
Kristiansand–Arendal kan heller ikke sies å ha ført til en vesentlig endring av ordningen. 
Formålet med ATP-prosjektet var bare å øke aktivitetene til Nettbuss Sør AS under de 
samme konsesjonskontraktene.

(65) Se artikkel 4 nr. 1 i den konsoliderte versjonen av Overvåkingsorganets vedtak nr. 195/04/COL av 14.7.2004 om 
gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 (tilgjengelig på: http://www.eftasurv.int/media/
decisions/195-04-COL.pdf). Se også uttalelsen til generaladvokat Lenz i Namur.

http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
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206) Endringene ble gjort i allerede eksisterende ruter uten at det ble gjort endringer i 
støtteordningen, som fastsatt i lovgivningen. ATP-prosjektets økte produksjon utgjør følgelig 
ikke en endring av en ordning som fører til støtte for nye aktiviteter som anses som ny støtte.

207) Videre er utbetalingene fra ATP-prosjektet i samsvar med godtgjøringsprinsippet fastsatt i 
ordningen, idet de dekker kostnadene knyttet til den offentlige tjenesten minus billettinntekter 
for nettokontrakter pluss en rimelig fortjeneste. 

208) Det faktum at sammensetningen av de offentlige enhetene som bidro til eller foretok 
godtgjøringsutbetalingene, som nevnt ovenfor i nr. 58, var forskjellig fra sammensetningen 
i den eksisterende støtteordningen, har ikke ført til en vesentlig endring av ordningen. 
Tjenestene det er betalt for, falt inn under nevnte ordning, og utbetalingene ble gjort i 
samsvar med rettsreglene og de finansielle reglene som gjelder for ordningen, uavhengig av 
utbetalingenes opprinnelse.

209) De ovennevnte endringene innført ved ATP-prosjektet stiller ikke spørsmål ved ordningens 
art som en eksisterende støtteordning. Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at ATP-
prosjektet ikke har ført til en vesentlig endring av den eksisterende støtteordningen.

3.5 Konklusjon

210) Overvåkingsorganet konkluderer med at det finnes en støtteordning i Aust-Agder basert 
på yrkestransportlova, yrkestransportforskriften, opplæringslova og forvaltningspraksisen. 
Overvåkingsorganet er av den oppfatning at ordningen utgjør eksisterende støtte, ettersom det 
ikke ble innført vesentlige endringer ved innføringen av ALFA-metoden eller indekseringen 
eller gjennom den økte produksjonen på eksisterende bussruter gjennom ATP-prosjektet.

211) Protokoll 3 gir Overvåkingsorganet myndighet til løpende å undersøke eksisterende systemer 
for støtte.(66) Det er imidlertid bare når en eksisterende støtte er funnet å være uforenlig med 
EØS-avtalens virkemåte, at en slik støtte skal være gjenstand for egnede tiltak i henhold til 
bestemmelsene fastsatt i protokoll 3 del II artikkel 17–19 med henblikk på å avskaffe eller 
endre ordningen.

212) Under disse omstendigheter anser ikke Overvåkingsorganet at denne situasjonen krever 
at det rettes egnede tiltak til Kongeriket Norge med hensyn til framtidige endringer i den 
eksisterende støtteordningen. I denne forbindelse merker Overvåkingsorganet seg det 
følgende: 

213) For det første tar Overvåkingsorganet hensyn til det faktum at konsesjonskontrakten med 
Nettbuss Sør AS allerede er utløpt. Det gjør at formålet med en eventuell vurdering av om 
den eksisterende støtteordningen er forenlig med hensyn til Nettbuss Sør bortfaller. 

214) For det andre har Overvåkingsorganet ikke identifisert konkurranserelaterte problemer 
med tanke på anvendelsen av ordningen av de andre transportoperatørene som er nevnt 
i nr. 35, og hvis kontrakter med Aust-Agder fremdeles er gyldige. Når det gjelder disse 
transportoperatørene, anser Overvåkingsorganet at ALFA-metoden er riktig gjennomført, og 
at det bare tas med kostnader og inntekter som stammer fra de offentlige tjenestene, i samsvar 
med EØS-avtalens artikkel 49 og bestemmelsene i forordning 1191/69 eller 1370/2007. 

215) For det tredje tar Overvåkingsorganet hensyn til en pågående behandling av en sak mot 
Norge som gjelder påståtte brudd på EØS-reglene for innkjøp. Overvåkingsorganet utstedte 
12. oktober 2011 et åpningsbrev til Norge om manglende overholdelse av prinsippet om 
likebehandling og transparens fastsatt i EØS-avtalens artikkel 4 og 48 ved å tillate Aust-
Agder å tildele og forlenge busstransportkonsesjoner uten noen form for offentliggjøring. 
Av samme årsaker avga Overvåkingsorganet 22. juni 2012 en grunngitt uttalelse til Norge. 
Formålet med denne innledende prosedyren er å gi den berørte EFTA-stat mulighet til å 
oppfylle sine forpliktelser i henhold til EØS-retten samt til å benytte seg av sin rett til å 
forsvare seg mot Overvåkingsorganets innsigelser. Her har norske myndigheter forpliktet seg 
til å vedta nasjonal lovgivning for å hindre framtidige brudd på EØS-reglene for offentlige 
innkjøp på området konsesjoner i transportsektoren.

(66) Se protokoll 3 del I artikkel 1.1.
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216) I lys av nevnte faktorer utøver Overvåkingsorganet sin overvåkingsmyndighet som betyr 
at, som nevnt ovenfor, det på det nåværende tidspunkt ikke ser et behov for å innlede 
framgangsmåten for hensiktsmessige tiltak fastsatt i protokoll 3 del II artikkel 17–19. 

217) Videre avslutter Overvåkingsorganet denne formelle undersøkelsen av potensiell ny støtte 
med hensyn til den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder. I henhold til protokoll 3 
del I artikkel 1 nr. 1 vil Overvåkingsorganet imidlertid foreta en løpende undersøkelse av 
ordningen fram til den utløper samt overvåke anvendelsen av den. 

4. Ny støtte utenfor den eksisterende støtteordningen

4.1 Generelle betraktninger

218) Når det gjelder eksisterende støtte, framgår det av rettspraksis(67) at enhver overkompensasjon 
først må granskes i lys av støtteordningen. Dersom den eksisterende støtteordningen, ved sin 
utforming eller på annen måte, tillater overkompensasjon, skal de overskytende beløpene 
eller overkompensasjonsbeløpene anses for å være eksisterende støtte og dermed underlagt 
framgangsmåten for hensiktsmessige tiltak fastsatt i protokoll 3 del II artikkel 17–19. 

219) Dersom overkompensasjonen derimot utbetales til mottakeren utenfor den eksisterende 
støtteordningen, skal de overskytende beløpene eller overkompensasjonsbeløpene behandles 
i henhold til framgangsmåten for ny støtte.

220) Det følger av dette at det bare er utbetalinger gjort på grunnlag av en eksisterende støtteordning 
som kan anses som eksisterende støtte utbetalt under nevnte ordning. Utbetalinger som er 
høyere enn de faktiske tapene, og som er gjort utenfor støtteordningen, må dermed behandles 
som ny støtte.(68)

4.2 Støtte gitt utenfor den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder

221) I åpningsvedtaket uttrykte Overvåkingsorganet tvil med hensyn til potensiell ny støtte til 
de lokale rute-og skolebussoperatørene i Aust-Agder som ikke er gitt på grunnlag av den 
eksisterende støtteordningen siden 1994.

222) Den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder omfatter lokal rute- og skolebusstransport i 
Aust-Agder siden før EØS-avtalens ikrafttredelse i Norge 1. januar 1994. Disse tjenestene 
leveres av følgende transportoperatører: Birkeland Busser AS, Frolandsruta Frode Oland, 
Høyvågruta AS, Nettbuss Sør AS, RTB, L/L Setesdal Bilruter og Telemark Bilruter. Fra og 
med 2009 og etter fusjonene mellom Nettbuss Sør AS og Høyvågruta AS og RTB gjensto 
det fem operatører til å utføre transporttjenestene omfattet av Aust-Agder-kontraktene. 
Konsesjonskontrakten med Nettbuss Sør AS utløp 31. desember 2014. På det nåværende 
tidspunkt er det bare fire transportoperatører som leverer de berørte tjenestene under den 
eksisterende støtteordningen. Deres konsesjonskontrakter utløper 31. desember 2016.

223) Overvåkingsorganet merker seg at EFTA-statene har en omfattende skjønnsmargin 
når det gjelder å definere tjenester av allmenn økonomisk betydning, samt vilkårene for 
gjennomføringen av slike, herunder en vurdering av kostnadene og inntektene knyttet til slike 
tjenester og den egnede metoden for kostnads- og inntektsfordeling i tilfeller der operatører 
også driver kommersiell virksomhet. Omfanget av kontrollen som Overvåkingsorganet har 
rett til å utøve i denne forbindelse, er begrenset til å gjelde åpenbare feil.(69)

224) I denne saken har norske myndigheter definert de lokale rutebuss- og busstransporttjenestene 
i Aust-Agder som tjenester av allmenn økonomisk betydning i henhold til bestemmelsene 
i yrkestransportlova, yrkestransportforskriften, opplæringslova og forvaltningspraksisen. 
Overvåkingsorganet er enig i denne definisjonen og har nå også konkludert med at 
støtteordningen i Aust-Agder er eksisterende. 

(67) Sak C-47/91 Italia mot Kommisjonen EU:C:1994:358; Sak E-14/10 Konkurrenten.no AS mot EFTAs overvåkingsorgan [2011] 
EFTA Court Report 266, nr. 74 og 76.

(68) Den samme logikken gjelder for ordninger som er godkjent av Overvåkingsorganet eller Kommisjonen. Se for eksempel C-47/91 
Italia mot Kommisjonen (ibid), nr. 25–26.

(69) Forente saker E-10/11 og E-11/11 Hurtigruten ASA mot EFTAs overvåkingsorgan [2012] EFTA Court Report s. 758, nr. 150.
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225) Lovbestemmelsene som ligger til grunn for den eksisterende støtteordningen, tillater 
godtgjøring for å dekke kostnadene for lokal rute- og skolebusstransporttjenester i Aust-
Agder (minus billettinntekter for nettokontrakter) pluss en rimelig fortjeneste.

226) Det er derfor bare godtgjøringsutbetalinger for levering av nevnte tjenester som kan være en 
del av den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder, herunder utbetalinger utover faktiske 
tap, som faller inn under nevnte ordning.(70)

227) I forbindelse med denne saken kan følgende utbetalinger ikke baseres på lovbestemmelsene 
og forvaltningspraksisen som ligger til grunn for ordningen:

– Direkteutbetalinger for transporttjenester som ikke er blitt definert som tjenester av 
allmenn økonomisk betydning (f.eks. kommersielle tjenester). 

– Direkteutbetalinger for andre transporttjenester som ikke omfattes av de inngåtte 
konsesjonskontraktene (f.eks. visse ruter).

– Direkteutbetalinger for offentlige transporttjenester som tidligere var en del av den 
eksisterende støtteordningen, men som har opphørt å eksistere for lenge siden.

228) Slike utbetalinger som dekkes av statsmidler, som beskrevet ovenfor, gir en selektiv fordel 
til transportoperatørene som ikke kan omfattes av bestemmelsene og forvaltningspraksisen 
som gjelder for den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder, ettersom de enten gjelder 
tjenester som markedet allerede leverer, eller transporttjenester som ikke er blitt definert som 
dette for å motta godtgjøring for offentlig tjenesteyting, eller situasjoner som overskrider 
grensene for støtteordningen slik den opprinnelig ble utformet. Med hensyn til sistnevnte 
situasjon kan det ikke hevdes at det er foretatt en godtgjøringsutbetaling for en offentlig 
tjeneste som ikke lenger eksisterer, på grunnlag av bestemmelsene som tillater ordningen, 
bare fordi slike tjenester ikke lenger omfattes av nevnte ordning.

229) Videre later det til at nevnte utbetalinger som ikke ble gjort på grunnlag av ordningen, dekker 
kostnader som transportoperatørene selv skulle ha båret, og ennå ikke påløpte kostnader. 
Slike utbetalinger utgjør derfor en form for driftsstøtte som virker konkurransevridende og 
påvirker samhandelen mellom avtalepartene. 

230) I denne forbindelse har Overvåkingsorganet vurdert opplysningene framlagt av norske 
myndigheter om de forskjellige aktivitetene til alle transportselskapene som er involvert i 
leveringen av lokale rute- og skolebusstjenester i Aust-Agder.

231) Bortsett fra når det gjelder Nettbuss Sør AS, har norske myndigheter fastholdt at metoden 
for beregning av godtgjøringen, som tok hensyn til at den genererte inntekten tilsvarte de 
anslåtte kostnadene for å utføre transporttjenestene, har sikret at bussoperatørene har mottatt 
godtgjøring bare for de offentlige tjenestene.

232) For perioden før 2004 har Overvåkingsorganet på grunnlag av opplysningene framlagt av 
norske myndigheter ikke identifisert utbetalinger som kan hevdes å falle utenfor omfanget 
av den eksisterende støtteordningen.

233) Når det gjelder perioden etter 2004 og innføringen av ALFA-metoden (og indekseringen av 
denne fra og med 2009), merker Overvåkingsorganet seg imidlertid at visse utbetalinger ble 
gjort utenfor den eksisterende støtteordningen i favør av Nettbuss Sør AS. 

234) For perioden etter 2004 har Overvåkingsorganet ikke identifisert slike utbetalinger i favør av 
andre transportoperatører i Aust-Agder. 

(70) I denne forbindelse berører Overvåkingsorganets vedtak ikke anvendelsen av nasjonale regler (f.eks. handelsrett) som ligger til 
grunn for at en eventuell utbetalt overkompensasjon, som faller inn under den eksisterende støtteordningen, må tilbakebetales.
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4.2.1 Utbetalinger utenfor ordningen til Nettbuss Sør AS for perioden 2004–2014 

235) Selskapet innførte separate regnskap i 2009 der det skilles mellom offentlig og kommersiell 
virksomhet. 

236) Som norske myndigheter har hevdet, er ALFA-metoden i all vesentlighet en kostnadsbasert 
modell og har vært et system basert på tillit. Før hvert produksjonsår har Nettbuss Sør AS 
framlagt en oversikt over anslåtte kostnader og inntekter knyttet til de offentlige tjenestene. 
Aust-Agder antok at selskapet også hadde fordelt inntektene riktig mellom offentlige og 
kommersielle tjenester. Norske myndigheter vedgår, på grunnlag av opplysninger de nylig 
har identifisert, at dette ikke later til å være tilfellet. 

237) På grunnlag av opplysningene framlagt av norske myndigheter med hensyn til Nettbuss Sør 
AS’ produksjon, avvek den rapporterte produksjonen fra det som skulle ha vært rapportert 
som produksjon for å motta godtgjøring for offentlig tjenesteyting, som nevnt ovenfor i nr. 
93–94. 

238) I henhold til de framlagte produksjonsregnearkene har Nettbuss Sør AS også mottatt 
godtgjøring direkte for selskapets kommersielle virksomhet. Regnearkene viser for eksempel 
at Nettbuss Sør AS har mottatt godtgjøring for nattbusstjenester, selv om dette er en del av 
selskapets kommersielle virksomhet. Nettbuss Sør AS har ikke protestert mot det faktum 
at disse kommersielle rutene er tatt med i beregningen av godtgjøring ved hjelp av ALFA-
metoden.

239) På grunnlag av de framlagte opplysningene framgår det også at Aust-Agder fortsatte å 
utbetale godtgjøring for offentlig tjenesteyting for visse ruter (f.eks. Grimstad–Heggedalen 
og Heggedalen–Grimstad), selv om disse rutene ikke lenger var i drift. 

240) Overvåkingsorganet merker seg videre at det er utbetalt godtgjøring for offentlig tjenesteyting 
for ruter som ikke er en del av kontrakten om offentlig tjenesteyting (f.eks. strekningen 
Kilsund–Kitron, Tangen Hisøy–Kitron, Tangen Hisøy–Kilsund og transport uten passasjerer 
til det første busstoppet til ”Sørlandsekspressen”, som er ekspressbussen fra Kristiansand til 
Oslo). 

241) Alle de ovennevnte godtgjøringsutbetalingene for aktiviteter som feilaktig eller ved en 
feiltakelse er lagt inn i ALFA-metodens produksjonsregneark, har derfor ikke vært basert 
på lovbestemmelsene og forvaltningspraksisen for den eksisterende støtteordningen i Aust-
Agder. 

242) Tabellen nedenfor viser et sammendrag av den rapporterte produksjonen, bruttokostnadene, 
justeringene pga. avvik og produksjons- og kostnadsdifferansene, som beregnet av Asplan 
Viak ved bruk av ALFA-regnearkene og indekseringen:(71)

(71) Norske myndigheter hevder at beregningene som er utført, ikke kan anses som endelige, ettersom startpunktene som er brukt for 
hvert år, ikke nødvendigvis er helt nøyaktige. Det samlede beløpet vil imidlertid fremdeles være tett opp mot NOK 80 millioner. 
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 Tabell 2 – Produksjons- og kostnadsdifferanser for perioden 2004–2014

År
Rapportert 
produksjon

(km)

Produksjons-
justeringer  
pga. avvik

(km)

Brutto- 
kostnader 

(NOK)

Kostnads-
justeringer  
pga. avvik

(NOK)

Indeksering, %

Produksjons-  
og kostnads- 

differanse  
(NOK)

2004 3 975 228 3 794 839 76 696 086 73 472 776 180 389
3 223 310

2005 4 255 732 4 073 656 80 615 271 77 330 623 182 076
3 284 648

2006 4 527 693 4 169 542 87 502 717 81 365 293 358 151
6 137 424

2007 4 255 080 4 012 600 85 848 541 81 109 328 242 480
4 739 212

2008 4 471 364 4 140 826 88 417 220 81 963 624 330 538
6 453 596

2009 4 471 364 4 059 622 94 960 094 86 302 626 7,40 (1) 411 742
8 657 469

2010 2,50 8 873 906

2011 5,00 9 317 601

2012 3,50 9 643 717

2013 3,33 9 964 853

2014 1,78 10 142 227

Sum 80 437 962

(1) Dette tallet viser at kostnaden i 2009 ble justert med 7,4 % sammenlignet med 2008, idet det er 
tatt hensyn til kostnads- og prisjusteringer. Fra og med 2009 ble indekseringssystemet som var 
opprettet, brukt til å supplere resultatene av ALFA-metoden.

243) Norske myndigheter har framlagt opplysninger om avvik i produksjonen også når det gjelder 
veldefinerte forpliktelser til å yte offentlig tjeneste. Overvåkingsorganet skal vurdere om 
nevnte avvik har funnet sted innenfor eller utenfor den eksisterende støtteordningen.

244) Overvåkingsorganet merker seg at i forbindelse med tabell 1, som vist ovenfor i nr. 96, 
inneholder tabellen ovenfor som en del av produksjonsavvikene tilfeller av skolebusstjenester. 
Når det gjelder transport av skolebarn til og fra svømmetimer og for en spesiell bussrute, har 
norske myndigheter rapportert at det later til at Nettbuss Sør AS har mottatt godtgjøring fra 
to forskjellige kilder samtidig, dvs. Aust-Agder fylkeskommune og kommunene.(72)

245) Når det gjelder produksjonen for skoleår og ”doble skoleår” samt for skolebusstjenester, er 
det rapportert at Nettbuss Sør AS har mottatt godtgjøring for en lengre periode av året enn 
det skulle, dvs. 51 skoleuker (255 skoledager) istedenfor 38 (192 skoledager).

246) Norske myndigheter har i tillegg hevdet at enkelte offentlige transportstrekninger (ingen 
eksempler på bestemte ruter er nevnt) er blitt forkortet uten fylkeskommunens godkjenning 
og uten at dette er gjenspeilt i produksjonsregnearkene med tanke på tildeling av godtgjøring. 
Overvåkingsorganet mener at disse avvikene i produksjonen omfatter transporttjenester som 
det er gitt godtgjøring for på grunnlag av den eksisterende støtteordningen. Det kan derfor 
ikke hevdes at denne påståtte overkompensasjonen utgjør ny støtte gitt utenfor ordningens 

(72) I henhold til sak nr. 158 av 18. desember 2001 vedtok Aust-Agder fylkeskommune å ikke ta ansvar for ”midtskyss” i framtiden. 
Fra da av ble ansvaret overført til kommunene, og Nettbuss Sør AS begynte å fakturere kommunene og ikke Aust-Agder for denne 
transporten. Kommunene betalte for ”midtskyss” fram til 2013, da ansvaret ble tilbakeført til Aust-Agder som vedtok å også 
dekke kostnadene som kommunene allerede hadde pådratt seg i 2011 og 2012. Fra og med 2013 faktureres Aust-Agder direkte 
fra Nettbuss Sør AS. Når det gjelder svømmetimer, er dette en del av grunnskoleopplæringen i Norge som kommunene i henhold 
til opplæringslova har ansvar for. Videre har Nettbuss Sør AS rapportert produksjon med henblikk på godtgjøring for offentlig 
tjenesteyting for ruten Karjolen til Aust-Agder. Ifølge norske myndigheter er denne ruten i flere år blitt finansiert av Arendal 
kommune, og skulle ikke ha vært tatt med i regnearkene. Nettbuss Sør AS vedgår at denne produksjonen ikke skulle ha vært tatt 
med i regnearkene.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/32 27.10.2016

grenser. Det faktum at støtteordningen er mangelfullt utformet for å gjøre det mulig å 
motta høyere godtgjøring enn de faktiske tapene som er påløpt, men som faller inn under 
støtteordningen, medfører ikke at denne overkompensasjonen utgjør ny støtte. Utbetalingene 
av slik overkompensasjon faller derfor inn under den eksisterende støtteordningen. 

247) Når det gjelder Nettbuss Sør AS’ flybusstjeneste innlemmet i ATP-prosjektet, som nevnt 
ovenfor i nr. 56–62, merker Overvåkingsorganet seg at Aust-Agder ved å redusere 
kostnadene knyttet til driften av de offentlige rutene 39 og 40 ifølge norske myndigheter har 
gitt selskapet en anslått direkte kostnadsbesparelse på rundt NOK 1 020 000, noe som gjorde 
det mulig for Nettbuss Sør AS å opprettholde flybusstjenesten. 

248) Beløpet nevnt ovenfor var innledningsvis tatt med i den samlede godtgjøringen til Nettbuss 
Sør AS for å oppfylle forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste i Aust-Agder. Med tanke på at 
denne forpliktelsen opphørte (dvs. rute 39 og 40) med virkning fra oktober 2013 fram til 20. 
januar 2014, skulle det anslåtte beløpet på NOK 1 020 000 ha vært trukket fra den samlede 
årlige godtgjøringen utbetalt til Nettbuss Sør AS. Det å ikke trekke fra dette beløpet fra den 
samlede godtgjøringen, men isteden benytte det til kommersiell virksomhet, utgjør en form 
for overkompensasjon utbetalt utenfor den eksisterende støtteordningen. Dette anses derfor 
også som ny støtte som utgjør driftsstøtte.

4.2.2 Saksbehandlingskrav

249) I protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 er det fastsatt at ”EFTAs overvåkingsorgan skal underrettes 
i tide til å kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger. 
Vedkommende stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før framgangsmåten har ført til et 
endelig vedtak.”

250) Ved ikke å melde støttetiltakene identifisert ovenfor har norske myndigheter ikke oppfylt 
meldingskravet. Ettersom støttetiltakene er iverksatt, er plikten til ikke å sette i verk tiltakene 
før de er godkjent, heller ikke overholdt.

251) Overvåkingsorganet kan derfor konkludere med at norske myndigheter ikke har overholdt 
sine forpliktelser i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. 

4.2.3 Forenlighet av utbetalinger til Nettbuss Sør AS utenfor ordningen for perioden 2004–2014 

252) Overvåkingsorganet har undersøkt om de aktuelle støttetiltakene kan anses som forenlige 
med EØS-avtalen. Som beskrevet ovenfor består støtten av finansiering av tjenester som 
markedet allerede tilbyr, eller transporttjenester som ikke er blitt definert som dette av 
lovbestemmelsene som ligger til grunn for den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder 
for å motta godtgjøring for offentlig tjenesteyting, eller transporttjenester som har opphørt å 
eksistere. Denne finansieringen utgjør driftsstøtte som reduserer Nettbuss Sør AS’ løpende 
kostnader.

253) Norske myndigheter har ikke framlagt noen grunner til at en slik støtte skal anses som 
forenlig med EØS-avtalen. De har derimot selv rapportert at produksjonsavvikene ikke er en 
del av den eksisterende støtteordningen som gir Nettbuss Sør AS rett til å motta godtgjøring 
for offentlig tjenesteyting.

254) I prinsippet hevder Nettbuss Sør AS at etter særlige oppgjør og forhandlinger, som nevnt 
ovenfor i nr. 109 og 110, har ingen overkompensasjon funnet sted, ettersom feilene i 
rapporteringen av produksjonskostnader for å få tildelt godtgjøring for offentlig tjenesteyting 
samt endringene innført i produksjonsplanen er blitt ”korrigert” ved motregning av 
utbetalinger mot Nettbuss Sør AS’ godtgjøring. Som nevnt ovenfor i nr. 111 er den 
kommersielle inntekten som er generert, trukket fra i beregningen av godtgjøringen som en 
følge av at visse kommersielle ruter var tatt med i produksjonsregnearkene for beregning av 
godtgjøringen. Nettbuss Sør AS hevder avslutningsvis at den faktiske godtgjøringen som er 
gitt, var lavere enn godtgjøringen som ALFA-metoden ville ha gitt. 
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255) Når det gjelder Nettbuss Sør AS’ argumentasjon, inneholder ALFA-metoden, som 
omhandlet ovenfor i nr. 48, grunnelementer for normert kostnadsberegning for bussdrift, 
f.eks. i) beregning av produksjon på grunnlag av antall kilometer per produksjonsperiode 
per kjøretøy, ii) beregning av kostnader på grunnlag av enhetskostnader multiplisert med 
antall kilometer per kjøretøy og iii) beregning av inntekt i løpet av produksjonsperioden. 
Den anslåtte inntekten for påfølgende år justeres også idet det tas hensyn til busselskapenes 
inntekter i inneværende år samt eventuelle billettprisøkninger som foreslås av Aust-Agder 
for påfølgende år. Inntekten trekkes deretter fra godtgjøringen som er gitt.

256) I denne saken er det imidlertid åpenbart at beregningen av godtgjøringen for offentlig 
tjenesteyting for Nettbuss Sør AS med ALFA-metoden omfattet virksomhet som ikke 
innebar en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, eller annen virksomhet som ikke ga rett 
til godtgjøring for offentlig tjenesteyting under den eksisterende støtteordningen i første 
omgang. I årene etter 2004 har norske myndigheter heller ikke vært i stand til å bekrefte og 
dokumentere typen av produksjonskostnader som det skulle gis godtgjøring for offentlig 
tjenesteyting for, samt den relevante fradragsberettigede inntekten. På grunnlag av de 
framlagte opplysninger kan Overvåkingsorganet derfor ikke vurdere forskjellen mellom 
kostnadene som kan tilskrives de offentlige tjenestene, og den tilhørende inntekten.(73) Dette 
er i seg selv bevis på at enhver utbetaling til Nettbuss Sør AS utenfor rammene av ALFA-
metoden utgjør ny støtte som gir transportoperatøren en utilbørlig fordel. 

257) Argumentet om at det allerede har funnet sted forhandlinger og oppgjør for å justere 
godtgjøringen utbetalt til Nettbuss Sør AS som, ifølge Nettbuss Sør AS, var lavere enn 
det ALFA-metoden ville ha gitt, fører ikke til at de omstridte tiltakene faller inn under 
EØS-avtalens artikkel 49 og transportforordningene. Dette kan heller ikke oppveie for 
produksjonsfeilene registrert i produksjonsregnearkene som ble brukt som grunnlag for å 
beregne godtgjøringen som skulle gis. 

258) ALFA-metoden (med indekseringen fra og med 2009) er blitt innført for å beregne 
godtgjøringen under den eksisterende støtteordningen, men i denne aktuelle saken ble metoden 
også feilaktig anvendt for å inkludere Nettbuss Sør AS’ transportproduksjon som norske 
myndigheter skulle ha utelatt ved beregningen av godtgjøringen for offentlig tjenesteyting. 
Ved ikke å inngå i den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder utgjør sistnevnte ny støtte 
som ikke er gitt på grunnlag av ordningen, som Overvåkingsorganet vurderer på sitt eget 
saklige grunnlag. Nettbuss Sør AS’ forsøk på å opprette en forbindelse mellom disse to 
atskilte støtteprosedyrene er derfor formålsløst med henblikk på Overvåkingsorganets 
statsstøttevurdering av utbetalingene som Nettbuss Sør AS mottok utenfor den eksisterende 
støtteordningen i perioden 2004–2014.

259) På inntektssiden kan Overvåkingsorganet heller ikke akseptere Nettbuss Sør AS’ 
argumentasjon om at de kommersielle inntektene under ALFA-metoden har ført til en 
tilsvarende reduksjon i den faktiske godtgjøringen som er gitt, som følge av det faktum at en 
viss kommersiell produksjon ble tatt med i beregningen, noe Nettbuss Sør AS vedgår. 

260) Nettbuss Sør AS har framlagt et regneark med en oversikt over de kommersielle inntektene 
som er trukket fra i beregningen av godtgjøring for perioden 2007–2010. Selv om dette 
regnearket viser kommersielle inntekter som faktisk er trukket fra ved beregningen av 
godtgjøringen som skulle gis, finner Overvåkingsorganet at disse inntektene overhodet 
ikke skulle ha vært tatt med i ALFA-metoden, ettersom det i denne metoden utelukkende 
skal tas med kostnader og inntekter som stammer fra de offentlige tjenestene. Som nevnt 
ovenfor bringer dette ikke de omstridte tiltakene innenfor rammen av EØS-avtalens artikkel 
49 og transportforordningene med henblikk på forenlighet, og ethvert forsøk på å etablere 
en sammenheng mellom disse to separate støtteprosedyrene er formålsløst med tanke på 
Overvåkingsorganets statsstøttevurdering av utbetalingene som Nettbuss Sør AS mottok 
utenfor den eksisterende støtteordningen i perioden 2004–2014. 

(73) Sak C-504/07 Antrop m.fl. mot Conselho de Ministros m.fl. EU:C:2009:290, nr. 26–27.
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261) I denne forbindelse er Overvåkingsorganet ikke i stand til å vurdere de faktiske forhold rundt 
det som later til å være en pågående tvist mellom Nettbuss Sør AS og fylkeskommunen om de 
faktiske støttebeløpene som skal utbetales i samsvar med ordningen, særlig ettersom det ikke 
uten tvil kan fastslås at enhver støtte utbetalt til Nettbuss Sør AS utenfor den eksisterende 
støtteordningen helt eller delvis er blitt tilbakebetalt til fylkeskommunen.

262) Ettersom de nye støtteaktivitetene ikke gjelder forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som 
transportoperatøren har fått i oppdrag å oppfylle, får EØS-avtalens artikkel 49 og forordning 
1191/69 og/eller 1370/2007 ikke anvendelse. 

263) Unntakene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 om støtte av sosial karakter som gis den 
enkelte forbruker, støtte som har til formål å bøte på skader som skyldes naturkatastrofer 
eller andre eksepsjonelle hendelser og støtte gitt til visse områder i Forbundsrepublikken 
Tyskland, får ikke anvendelse i denne saken. 

264) Unntakene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) får heller ikke anvendelse. 
Nevnte unntak tillater støtte som har til formål å fremme den økonomiske utvikling i områder 
der levestandarden er unormalt lav, eller der det er alvorlig underbeskjeftigelse, ettersom 
støttetiltakene ikke er betinget av at det utføres noen bestemt aktivitet i bestemte regioner.

265) Utbetalingene som Nettbuss Sør AS mottok utenfor den eksisterende støtteordningen for 
perioden 2004–2014, kan heller ikke anses som støtte som har til formål å sikre at et viktig 
prosjekt av felles europeisk betydning kan realiseres, eller å bøte på en alvorlig forstyrrelse 
av økonomien i Norge, som fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b).

266) Utbetalingene som Nettbuss Sør AS mottok utenfor den eksisterende støtteordningen 
for perioden 2004–2014, kan ikke anses som forenlige i lys av EØS-avtalens artikkel 
61 nr. 3 bokstav c), som tillater støtte som har til formål å lette utviklingen av enkelte 
næringsgrener eller på enkelte økonomiske områder, forutsatt at støtten ikke endrer 
vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser. I denne forbindelse 
må det understrekes at de omstridte direkte tilskuddene ikke faller inn under noen av 
Overvåkingsorganets retningslinjer som definerer vilkårene for å vurdere visse typer støtte 
som forenlig med EØS-avtalens virkemåte. 

267) Utbetalingene som Nettbuss Sør AS mottok utenfor den eksisterende støtteordningen for 
perioden 2004–2014, utgjør derfor driftsstøtte som på en kunstig måte styrker Nettbuss Sør 
AS� konkurransemessige stilling i forhold til andre lignende foretak, ved å frita selskapet 
fra kostnader som normalt bæres av lignende transportoperatører.

268) Ifølge rettspraksis er slik driftsstøtte i prinsippet uforenlig med EØS-avtalens virkemåte 
og kan ikke falle inn under artikkel 61 nr. 3 bokstav c), ettersom den vrir konkurransen i 
sektorer der den gis, og samtidig, på grunn av sin karakter, ikke sikrer at målene fastsatt i 
nevnte bestemmelse nås.(74)

269) I lys av det ovennevnte konkluderer Overvåkingsorganet med at utbetalingene som Nettbuss 
Sør AS mottok utenfor den eksisterende støtteordningen for perioden 2004–2014, er 
uforenlig med EØS-avtalens virkemåte.

4.3 Konklusjon med hensyn til støtten gitt til Nettbuss Sør AS utenfor den eksisterende 
støtteordningen i Aust-Agder for perioden 2004–2014 

270) Overvåkingsorganet konkluderer med at norske myndigheter har gitt Nettbuss Sør AS 
statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 i perioden 2004–2014 som ikke 
faller inn under den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder. Denne nye støtten utgjør 
driftsstøtte som er uforenlig med EØS-avtalens virkemåte. 

(74) Sak T-211/05 Italia mot Kommisjonen EU:T:2009:304, nr. 173.
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5. Konklusjon av denne formelle undersøkelsen

271) Overvåkingsorganet er av den oppfatning at godtgjøringen for lokal rutebusstransport 
(herunder finansieringen av ATP-prosjektet) og skolebusstransport i Aust-Agder i perioden 
fra 1994 og fram til i dag utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

272) Overvåkingsorganet er av den oppfatning at støtten til lokal rutebusstransport, som omhandlet 
ovenfor, er gitt på grunnlag av en eksisterende støtteordning basert på yrkestransportlova, 
yrkestransportforskriften og forvaltningspraksisen. Overvåkingsorganet er videre av den 
oppfatning at støtten til skolebusstransport, som omhandlet ovenfor, er gitt på grunnlag av 
en eksisterende støtteordning basert på opplæringslova. 

273) I lys av det som er anført i nr. 211–215, gjør Overvåkingsorganet vedtak om å avslutte den 
formelle undersøkelsen med hensyn til den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder. 

274) Overvåkingsorganet konkluderer også med at norske myndigheter har gitt Nettbuss Sør AS 
statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 i perioden 2004–2014 som ikke 
faller inn under den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder. Norske myndigheter har gitt 
den aktuelle støtten ulovlig og i strid med protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. Denne støtten 
utgjør driftsstøtte som er uforenlig med EØS-avtalens virkemåte, og skal kreves tilbakebetalt 
fra mottakeren.

6. Tilbakebetaling

275) I henhold til EØS-avtalen har Overvåkingsorganet myndighet til å beslutte at den berørte 
stat må avvikle støtten når den er funnet å være uforenlig med EØS-avtalens virkemåte.

 

EFTA-domstolen har også konsekvent fastslått at målet med forpliktelsen en stat har til å 
avvikle støtte som anses som uforenlig med det indre marked, er å gjenopprette den tidligere 
situasjonen.(75)

 

276) Videre er det fast rettspraksis at nevnte mål er nådd når mottakeren har tilbakebetalt beløpene 
gitt i form av ulovlig støtte og dermed har gitt avkall på fordelen vedkommende har hatt 
i forhold til sine konkurrenter på markedet, og situasjonen før utbetalingen av støtten er 
gjenopprettet.(76)

 

277) Av årsakene anført over er Overvåkingsorganet av den oppfatning at norske myndigheter har 
utbetalt høyere godtgjøring enn tapene som faktisk er påløpt, og som ikke faller inn under 
den eksisterende støtteordningen i Aust-Agder. Utbetalingene utgjør nye statsstøttetiltak 
som er uforenlig med EØS-avtalens virkemåte. Ettersom nevnte tiltak ikke er meldt 
til Overvåkingsorganet, skal Overvåkingsorganet i henhold til protokoll 3 del II artikkel 
14 gjøre vedtak om at mottakeren skal tilbakebetale ulovlig støtte som er uforenlig med 
statsstøttereglene i EØS-avtalen.

278) Videre krever Overvåkingsorganet tilbakebetaling av uforenlig ny støtte med en 
foreldelsesfrist på ti år regnet fra første gang Overvåkningsorganet handlet i saken. I denne 
saken handlet Overvåkingsorganet første gang ved å sende en anmodning om opplysninger 
til norske myndigheter 10. november 2011.(77) Overvåkingsorganet har funnet at det 
foreligger uforenlig ny støtte i perioden 2004–2014. All uforenlig støtte gitt i denne perioden 
skal derfor tilbakebetales. 

279) Norske myndigheter bes framlegge detaljerte og nøyaktige opplysninger om støttebeløpet 
som er gitt til Nettbuss Sør AS i perioden 2004–2014.

(75) Forente saker E-4/10, E-6/10 og E-7/10, Fyrstedømmet Liechtenstein m.fl. mot EFTAs overvåkingsorgan [2011] EFTA Court Report 
s. 16, nr. 142, forente saker E-10/11 og E-11/11 Hurtigruten ASA mot EFTAs overvåkingsorgan [2012] EFTA Court Report s. 758, 
nr. 286.

(76) Sak C-75/97 Belgia mot Kommisjonen EU:C:1999:311, nr. 64 og 65. Se forente saker E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord, 
PIL m.fl. og Norge mot EFTAs overvåkingsorgan [2005] EFTA Ct. Rep. 121, nr. 178 og C-310/99 Italia mot Kommisjonen 
ECLI:EU:C:2002:143, nr. 98. Se også kapittel 2.2.1 i Overvåkingsorganets retningslinjer om tilbakebetaling av ulovlig og uforenlig 
støtte som er tilgjengelig på: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(77) Protokoll 3 del II artikkel 15. Se også sak C-276/03 Scott mot Kommisjonen ECLI:EU:C:2005:590.

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
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280) Overvåkingsorganet ønsker med dette å gi norske myndigheter følgende opplysninger og 
veiledning når det gjelder tilbakebetalingsprosessen:

a. Ved å redusere kostnadene knyttet til drift av de offentlige rutene 39 og 40 har Nettbuss 
Sør AS oppnådd en direkte kostnadsbesparelse på NOK 1 020 000, som anslått av norske 
myndigheter. Nevnte beløp, som ikke utgjør godtgjøring for offentlig tjenesteyting, skal 
tilbakebetales med rentes rente beregnet fra den dato beløpet ble gjort tilgjengelig for 
selskapet for å gagne flybusstjenesten, dvs. oktober 2013.

b. Det kreves tilbakebetaling bare fra produksjon som avviker fra det som skulle ha vært 
rapportert som produksjon for å motta godtgjøring for offentlig tjenesteyting i henhold 
til ALFA-metoden. Det følgende omfattes av pålegget om tilbakebetaling:

i. Direkteutbetalinger for transporttjenester som ikke er blitt definert som tjenester av 
allmenn økonomisk betydning (f.eks. kommersielle tjenester). 

ii. Direkteutbetalinger for andre transporttjenester som ikke omfattes av de inngåtte 
konsesjonskontraktene (f.eks. visse ruter).

iii. Direkteutbetalinger for offentlige transporttjenester som tidligere var en del av den 
eksisterende støtteordningen, men som har opphørt å eksistere for lenge siden.

c. Overvåkingsorganet konkluderer med at beløpene som skal tilbakebetales, skal gjenspeile 
det faktiske antall kilometer som avviker i perioden fra 1. januar 2004 til utløpet av 
kontrakten 31. desember 2014, idet det tas hensyn til kostnadsberegningsprinsippet 
fastsatt av ALFA-metoden. All inntekt fra offentlig og kommersiell virksomhet som er 
blitt tilbakebetalt til fylkeskommunen, skal trekkes fra det samlede beløpet som skal 
tilbakebetales. Rentes rente skal gjelde fra den dato støtten ble utbetalt til Nettbuss Sør 
AS.

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1

Godtgjøringen for lokal rutebusstransport (herunder finansieringen av ATP-prosjektet) og skolebusstransport 
i Aust-Agder i perioden fra 1994 og fram til i dag utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 
61 nr. 1 som er gitt under en eksisterende støtteordning, og den formelle undersøkelsen av dette er derfor 
avsluttet.

Artikkel 2

Utbetalingene som Nettbuss Sør AS mottok fra 2004 til 2014 utenfor rammen av den eksisterende 
støtteordningen omhandlet i artikkel 1, utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 
som er uforenlig med EØS-avtalens virkemåte.

Artikkel 3

Norske myndigheter skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at Nettbuss Sør AS tilbakebetaler støtten 
omhandlet i artikkel 2 som ulovlig er gjort tilgjengelig for selskapet. 

Støtten som skal tilbakebetales, skal omfatte renter og rentes rente fra den dato støtten ble gjort tilgjengelig 
for mottakeren og fram til den dato den er tilbakebetalt. Renter skal beregnes på grunnlag av artikkel 9 i 
vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 195/04/COL, som endret av vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 
789/08/COL av 17. desember 2008. 

Artikkel 4

Tilbakebetalingen skal gjennomføres snarest og etter framgangsmåtene i nasjonal lovgivning, forutsatt at 
de muliggjør umiddelbar og faktisk gjennomføring av vedtaket. 

Norske myndigheter skal sikre at støtten tilbakebetales innen fire måneder etter at det er gitt underretning 
om dette vedtak.



27.10.2016 Nr. 59/37EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 5

Norske myndigheter skal innen to måneder etter at det er gitt underretning om dette vedtak oversende 
følgende opplysninger til Overvåkingsorganet:

1. Det samlede beløpet (hovedstol og tilbakebetalingsrenter) som skal tilbakebetales av Nettbuss Sør AS,

2. i den grad det er mulig, datoene da beløpene som skal tilbakebetales, ble gjort tilgjengelig for Nettbuss 
Sør AS, 

3. en detaljert rapport om framskrittene som er gjort, og tiltakene som allerede er truffet for å overholde 
dette vedtak, og 

4. dokumenter som beviser at tilbakebetalingen av den ulovlige og uforenlige støtten fra Nettbuss Sør AS 
er på vei (f.eks. rundskriv, betalingskrav som er utstedt, osv.).

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge. 

Artikkel 7

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet. 

Utferdiget i Brussel, 7. mai 2015

For EFTAs overvåkingsorgan

 Oda Helen Sletnes Frank Büchel

 President Medlem av kollegiet
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak:

Vedtaksdato 25. januar 2016

Sak nr. 78337

Vedtak nr. 23/16/COL

EFTA-stat Norge

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Merverdiavgiftfritak for elektroniske nyhetstjenester

Rettslig grunnlag Lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr. 58 paragraf 
6-2 og forskrift til merverdiavgiftsloven av 15. desember 
2009 nr. 1540 paragraf 6-2-1

Type tiltak Støtteordning

Formål Mediemangfold 

Støtteform Merverdiavgiftfritak

Budsjett Anslagsvis 350 millioner NOK per år

Varighet Til 1. mars 2022

Økonomiske sektorer Nyhetsmedier, herunder NACE J58.1.3 (Utgivelse av 
aviser) og NACE J60 (Radio- og fjernsynskringkasting)

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo, Norge

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkingsorgans  
nettsider:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN

nr. 094/16/COL

av 11. mai 2016

for å kreve at Norge avstår fra å vedta tiltaket det har underrettet om på grunnlag 
av artikkel 4 nr. 2 i rettsakten nevnt i nr. 56g i vedlegg XIII til EØS-avtalen 
(rådsdirektiv 97/70/EF av 11. desember 1997 om etablering av en harmonisert 
sikkerhetsordning for fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og over) med 
hensyn til fartøyer som bruker tanker med nedkjølt sjøvann for å oppfylle 

stabilitetskravene

EFTAs OVERVÅKINGSORGAN HAR –

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII kapittel V nr. 56g,

rådsdirektiv 97/70/EF av 11. desember 1997 om etablering av en harmonisert sikkerhetsordning 
for fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og over, som endret (”rettsakten”), 

tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1, særlig rettsaktens artikkel 4 nr. 4 bokstav b),

idet tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra EFTAs transportkomité,

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité,

  2016/EØS/59/02

  2016/EØS/59/03

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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under henvisning til vedtak nr. 103/13/COL av 13. mars 2013 i EFTAs overvåkingsorgan (”Overvåkings-
organet”), som gir kollegiemedlemmet med særlig ansvar for transport myndighet til å fatte visse vedtak 
(dokument nr. 578349), og

på følgende bakgrunn:  

Den 21. april 2015 underrettet Sjøfartsdirektoratet om et fritak der det påberopte seg rettsaktens artikkel 
4 nr. 2 med hensyn til fiskefartøyer som bruker tanker med nedkjølt sjøvann som ballast (dokument nr. 
754705). 

Den 16. september 2015 opplyste Overvåkingsorganet Norge om at det anså at underretningen ikke var 
tilstrekkelig underbygd (dokument nr. 773295) og oppfordret Norge til enten å trekke underretningen 
tilbake eller å framlegge ytterligere underlagsdokumenter. I e-post av 25. september 2015 opplyste Norge 
Overvåkingsorganet om at tilleggsdokumentasjon ville bli oversendt (dokument nr. 774042). 

Den 23. november 2015 mottok Overvåkingsorganet tilleggsdokumentasjonen fra Sjøfartsdirektoratet 
(dokument nr. 781516). Det er derfor først fra denne datoen at Overvåkingsorganet anser at behørig 
underretning er gitt, og det er fra denne datoen perioden på seks måneder fastsatt i rettsaktens artikkel 4 
nr. 4 bokstav b) begynner å løpe. 

Ifølge den norske underretningen har Norge til hensikt å endre sin nasjonale lovgivning for å vedta 
følgende fritak:

”I forskrift nr. 660 av 13. juni 2000 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og 
fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover tilføyes følgende tekst i § 3-2 nr. 4 etter 
ordene “permanent anbrakt”:

Fartøyer som bruker nedkjølt sjøvann (RSW) til lagring og kjøling av fangsten, kan bruke disse 
tankene for å oppfylle stabilitetskravene. Fartøyet skal være utstyrt med et system for overvåking av 
den nøyaktige mengden vann i hver RSW-tank. Dersom vannivået er under minstekravet i henhold 
til de godkjente stabilitetsberegningene, skal et alarmsignal, både synlig og hørbart, aktiveres i 
styrehuset.” 

I regel 2 (Stabilitetskriterier) i rettsaktens vedlegg I del B kapittel III tredje ledd er det fastsatt at på fartøyer 
med en lengde på mindre enn 45 m skal ballast være permanent, og dersom den er permanent, skal den 
være i fast form og sikkert fastgjort i fartøyet. Flytende ballast kan godkjennes av sjøfartsmyndighetene i 
EØS-statene bare dersom den er lagret i tanker som er helt fylt og ikke er forbundet med noe pumpesystem 
i fartøyet. Ifølge den norske beskrivelsen av fritaket er dette ikke tilfellet. 

I rettsaktens artikkel 4 nr. 2 er det fastsatt at EØS-statene skal anvende bestemmelsene i regel 3 nr. 3 i 
kapittel 1 i vedlegget til Torremolinosprotokollen når de gjør vedtak om fritak, etter framgangsmåten som 
er fastsatt i nr. 4 i samme artikkel. I henhold til regel 3 nr. 3 skal fartøyer som kan fritas, drive fiske nær 
kysten, mens dette ifølge den norske underretningen ikke er tilfellet (“en stor andel av fiskeflåten driver 
pelagisk fiske i stor avstand fra havnene”).

Dessuten, som fastsatt også i regel 3 nr. 3 i kapittel 1 i vedlegget til Torremolinosprotokollen, sammenholdt 
med rettsaktens artikkel 4 nr. 4, skal Norge framlegge dokumentasjon på at det er urimelig og ikke mulig 
i praksis å anvende kravene i Torremolinosprotokollen ut fra avstanden fra fartøyets operasjonsfelt til dets 
hjemmehavn, fartøytypen, værforholdene og fraværet av generelle navigasjonsfarer. 

Selv om Norge har framsatt en rekke argumenter for å begrunne fritaket, f.eks. “tyngre og mindre 
drivstoffeffektive fartøyer, økt rulling, mindre aksjonsradius, redusert lastekapasitet og skipsredere som 
bygger større fartøyer enn nødvendig” og har hevdet at det ikke har forekommet hendelser på fartøyer som 
bruker RSW-tanker, anses disse argumentene hovedsakelig som driftsmessige og synes ikke å oppfylle 
kravene for å gi fritak i samsvar med regel 3 nr. 3 i kapittel 1 i vedlegget til Torremolinosprotokollen. 

Overvåkingsorganet har innenfor rammen av sitt samarbeid med Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå 
(”EMSA”), som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk 
sjøsikkerhetsbyrå, bedt om assistanse i forbindelse med denne underretningen.
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EMSA konkluderer i sin vurdering av 8. oktober 2015 (dokument nr. 776081) med at rettsakten teknisk 
sett er svært spesifikk med hensyn til at ballast skal være permanent, og at når det gjelder fritak, kan 
sjøfartsmyndighetene i EØS-statene godkjenne flytende ballast bare dersom den er lagret i tanker som 
er helt fylt og ikke er forbundet med noe pumpesystem i fartøyet. Dette er ikke tilfellet for tiltaket 
som omfattes av underretningen. Videre peker EMSA på at regel 3 nr. 3 i kapittel 1 i vedlegget til 
Torremolinosprotokollen gjelder fartøyer som opererer nær kysten, mens Norge har til hensikt å anvende 
fritaket på fartøyer som driver “pelagisk fiske i stor avstand fra havnene.”

Etter at de manglende opplysningene ble mottatt fra Norge 23. november 2015, ble EMSA kontaktet 
igjen i desember 2015 for at det kunne oppdatere sitt råd. Det nyeste rådet fra EMSA basert på 
tilleggsopplysningene fra Norge bekrefter fullt og helt den driftsmessige arten av tiltakene som omfattes 
av underretningen, og EMSA bekrefter derfor at dets vurdering fra oktober 2015 blir stående.

Overvåkingsorganet anser at tiltaket framlagt av Norge ikke oppfyller de relevante kravene for å gi fritak 
som fastsatt i rettsakten, ettersom i) pumpesystemet som foreslås av Norge, ikke er berettiget til fritak etter 
rettsaktens tekst, ii) de fartøyene som det mulige fritaket kunne anvendes på, ikke driver fiske nær kysten 
og iii) Norge ikke har framlagt dokumentasjon på at anvendelse av rettsakten er urimelig og ikke mulig i 
praksis. Overvåkingsorganet mener derfor at fritaket som omfattes av underretningen, ikke er berettiget. 

Følgelig krever Overvåkingsorganet at Norge avstår fra å vedta de foreslåtte tiltakene – 

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Det foreslåtte tiltaket med hensyn til fartøyer som bruker tanker med nedkjølt sjøvann for å 
oppfylle stabilitetskravene, som Norge underrettet om 23. november 2015 i henhold til artikkel 4 
nr. 2 i rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIII kapittel V nr. 56g, rådsdirektiv 97/70/EF av 11. 
desember 1997 om etablering av en harmonisert sikkerhetsordning for fiskefartøyer med en lengde på 
24 meter og over, er ikke berettiget. 

2. Norge skal avstå fra å vedta det tiltaket med hensyn til fartøyer som bruker tanker med nedkjølt 
sjøvann for å oppfylle stabilitetskravene, som det underrettet om 23. november 2015.

3. Dette vedtak er rettet til Norge. 

Utferdiget i Brussel 11. mai 2016.

For EFTAs overvåkingsorgan

 Helga Jónsdóttir Carsten Zatschler

 Medlem av kollegiet Direktør
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.8091 – SEB Internationale / WMF Group)

1. Kommisjonen mottok 14. oktober 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket SEB S.A. (”SEB”, Frankrike), 
gjennom sitt heleide direkte datterselskap SEB Internationale S.A.S (”SEB Internationale”, 
Frankrike), alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele foretaket WMF Group GmbH (”WMF”, Tyskland) gjennom foretakets morselskap Finedining 
Topco GmbH (”Finedining”, Tyskland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– SEB: et børsnotert foretak og global produsent av elektriske og ikke-elektriske kjøkkenapparater 
samt små elektriske husholdnings- og kroppspleieapparater. SEB produserer også kokesaker 
under sine varemerker Tefal, Lagostina, All-Clad og OBH Nordica, samt bakeformer og 
produkter til oppbevaring av næringsmidler.

– WMF: produserer og distribuerer kaffemaskiner og dekketøy for profesjonell bruk. Foretakets 
forbrukeravdeling produserer og distribuerer kokesaker (dvs. gryter, stekepanner og trykkokere), 
bakeformer, kjøkkenredskaper og bestikk samt elektriske kjøkkenapparater. WMF distribuerer 
sine forbrukerprodukter under sine varemerker WMF, Silit og Kaiser.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 391 
av 22.10.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8091 – SEB Internationale / 
WMF Group, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.
eu) eller per post til følgende adresse:

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

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

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN

  2016/EØS/59/04
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”).

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.8124 – Microsoft/LinkedIn)

1. Kommisjonen mottok 14. oktober 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Microsoft Corporation 
(”Microsoft”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele foretaket LinkedIn Corporation (”LinkedIn”, USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Microsoft: utforming, utvikling og levering av programvare, maskinvare og tilknyttede tjenester, 
skybaserte løsninger og reklame på Internett.

– LinkedIn: levering av nettsteder og mobilapplikasjoner for sosiale nettverk med ulike funksjoner, 
rekrutteringsverktøy, e-læring og reklame på Internett.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt.  

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 388 av 21.10.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8124 – Microsoft/
LinkedIn, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 
eller per post til følgende adresse:

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

  2016/EØS/59/05
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”).

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.8132 – FMC Technologies / Technip)

1. Kommisjonen mottok 14. oktober 2016 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til 
artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der 
foretaket FMC Technologies, Inc. (”FMC”, USA) ved kjøp av aksjer fusjonerer med foretaket 
Technip S.A. (”Technip”, Frankrike) i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– FMC: global leverandør av produkter og tjenester for energiindustrien, særlig olje- og gas seg-
mentet. Foretaket er aktivt globalt på tre forretningsområder: i) undervannsteknologi ii) under-
vannsinfrastruktur og iii) energiinfrastruktur.

– Technip: global leverandør av ingeniør-, innkjøps- og anleggstjenester (EPC-tjenester) og 
ingeniør-, innkjøps-, anleggs- og installasjonstjenester (EPCI-tjenester) for energiindustrien, 
særlig olje- og gassegmentet. Foretaket er aktivt globalt på tre forretningsområder: i) under-
vanns infrastruktur, ii) anlegg på land og iii) offshoreplattformer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt.  

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 388 av 21.10.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8132 – FMC 
Technologies / Technip, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

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

  2016/EØS/59/06
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.8158 – Metro / Colruyt France)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 13. oktober 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Metro AG (”Metro”, Tyskland) 
ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele foretaket Colruyt France SAS (”Colruyt”, Frankrike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Metro: er hovedsakelig aktiv innen grossist- og detaljhandel med næringsmidler og andre varer 
samt forbrukerelektronikk i Europa.

– Colruyt: har virksomhet innen grossistsalg av dagligvarer til foretakskunder. Foretaket fokuserer 
på næringsmiddelleveranser og leverer romtempererte, kjølte og fryste produkter og drikker.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 391 av 22.10.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8158 – Metro / Colruyt 
France, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 
eller per post til følgende adresse:

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

  2016/EØS/59/07
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.8217 – CPPIB / Hammerson / Grand Central)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 21. oktober 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Canada Pension Plan Investment 
Board (”CPPIB”, Canada) og foretaket Hammerson plc (”Hammerson”, Det forente kongerike) ved 
kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et 
kjøpesenter kalt Grand Central (Det forente kongerike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– CPPIB: investering i offentlig og privat egenkapital, fast eiendom, infrastruktur og instrumenter 
med fast avkastning.

– Hammerson: eierskap i kommersielle eiendommer, forvaltning og utvikling i Europa, herunder 
kjøpesentre i Frankrike og Det forente kongerike.

– Grand Central: drift av et kjøpesenter i Birmingham, Det forente kongerike.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 398 av 28.10.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8217 – CPPIB 
/ Hammerson / Grand Central, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

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

  2016/EØS/59/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.8232 – Diamond Offshore Wind Holdings II / Eneco Wind Belgium / Elnu / 
Norther)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 14. oktober 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Eneco Wind Belgium NV 
(”EWB”, Belgia), kontrollert av Eneco Holding NV, Elnu NV (Belgia), kontrollert av Elicio NV, og 
Diamond Offshore Wind Holdings II BV (”DOWH”, Belgia), kontrollert av Mitsubishi Corporation, 
ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over Norther NV (”Norther”, Belgia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– EWB: aktivt i Belgia innen elektrisitetsproduksjon fra vindenergi. EWB deltar i og forvalter 
vindmølleparkprosjekter både på land og til havs. EWB er aktiv innen utvikling og utnyttelse av 
vindmølleparker på land. Når det gjelder vindmølleparker til havs, er EWB i Belgia bare aktiv 
innen utvikling.

– Elnu: heleid datterselskap av Elicio NV (”Elicio”). I Belgia produserer Elicio, gjennom sine 
datterselskaper, elektrisitet fra vindmølleparker på land og utvikler en rekke prosjekter knyttet 
til produksjon av biomasse og vindenergi (herunder vindmølleparker til havs). Elicio er et 
datterforetak av Nethys SA.

– DOWH: et instrument opprettet av Diamond Generating Europe Limited, et heleid datterselskap 
av Mitsubishi Corporation (MC). MC er et japansk foretak aktivt innen ulike industrier over hele 
verden. For øyeblikket har foretaket ingen virksomhet innen vindkraftsektoren i Belgia.

– Norther: et fellesforetak eid av EWB og Elnu. Norther vil eie, drive og vedlikeholde en vind-
kraftpark i Nordsjøen.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 393 av 25.10.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8232 – Diamond 
Offshore Wind Holdings II / Eneco Wind Belgium / Elnu / Norther, per faks (+32 (0)2 296 43 01), 
per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

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

  2016/EØS/59/09

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.8250 – Ardian / Weber Automotive) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. oktober 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Ardian SAS (”Ardian”, 
Frankrike) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3  
nr. 1 bokstav b) over foretaket Weber Automotive GmbH (”Weber Automotive”, Tyskland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Ardian: uavhengig privat investeringsforetak med base i Paris som forvalter flere fond som 
spesialiserer seg på risikokapital og forvaltning av aktiva for institusjonelle investorer.

– Weber Automotive: produserer og selger kjøretøykomponenter, særlig maskinbearbeidet 
framdrifts komponenter, herunder motorblokker, topplokk, girkasser og -deksler. Foretaket 
monterer også framdriftsanordninger for kjøretøy.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 393 av 25.10.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8250 – Ardian / Weber 
Automotive, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.
eu) eller per post til følgende adresse:

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

  2016/EØS/59/10

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8020 – Sherwin-Williams / Valspar)

Kommisjonen besluttet 10. august 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8020. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8088 – Midea Group / KUKA)

Kommisjonen besluttet 12. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8088. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2016/EØS/59/11

  2016/EØS/59/12

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8104 – HNA Group / Gategroup)

Kommisjonen besluttet 20. september 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8104. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8121 – Triton / Fläkt Woods)

Kommisjonen besluttet 22. september 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8121. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2016/EØS/59/13

  2016/EØS/59/14

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/50 27.10.2016

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8125 – JAC/Nexperia)

Kommisjonen besluttet 12. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8125. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8135 – Cerberus / GE Money Bank / Sorefi / Somafi-Soguafi / GE 
Financement Pacifique)

Kommisjonen besluttet 1. september 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8135. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

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

  2016/EØS/59/15

  2016/EØS/59/16

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8165 – Eneco / Elicio / Norther JV)

Kommisjonen besluttet 5. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8165. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8166 – Thom / Stroili Oro)

Kommisjonen besluttet 3. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8166. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8174 – Talanx / Aberdeen / Escala Vila Franca / PNH Parque)

Kommisjonen besluttet 14. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8174. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8185 – Atlantia/EDF/ACA)

Kommisjonen besluttet 12. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8185. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8192 – Advent International / THL / inVentiv)

Kommisjonen besluttet 10. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8192. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8195 – Brambles/FR/JV)

Kommisjonen besluttet 7. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8195. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8197 – Cinven / Old Mutual Wealth Italy)

Kommisjonen besluttet 10. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8197. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.8203 – Blackstone / New Mountain / JDA Software)

Kommisjonen besluttet 10. oktober 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8203. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 1. september 2016 om å erklære en 
foretakssammenslutning forenlig med det indre marked

(Sak M.7758 – Hutchison 3G Italy / Wind / JV)

Kommisjonen traff 1. september 2016 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 
8 nr. 1. En ikke-fortrolig utgave av den fullstendige beslutningen er gjengitt på originalspråket på nettsiden 
til generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging

Medlemsstat Hellas

Berørte flyruter Thessaloniki–Korfu
Thessaloniki–Skyros
Alexandroupolis–Sitia
Aktio–Sitia
Korfu–Aktion–Kefalοnia–Zakinthos
Limnos–Mitilini–Chios–Samos–Rhodos
Rhodos–Kos–Kalymnos–Leros–Astypalea

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste

Fra 1. oktober 2016

Teksten til og eventuell relevant informasjon og/eller 
dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 
kan fås gratis ved henvendelse til:

Hellenic Civil Aviation Authority
Directorate-General for Air Transport
Air Transport and International Affairs Division
Section II
Vas. Georgiou 1
16604 Athens
HELLAS
Tlf. +30 2108916149 eller 2108916121
Faks: +30 2108947132
Internett: www.hcaa.gr

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet

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

Medlemsstat Hellas

Berørte flyruter Athen–Milos
Athen–Naxos
Athen–Sitia

Avtalens gyldighetsperiode 1. april 2017–31. mars 2021

Frist for innsending av anbud 61 dager etter kunngjøringen om forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste

Anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon og/
eller dokumentasjon om anbudet og forpliktelsen til å yte 
offentlig tjeneste kan fås gratis ved henvendelse til:

Hellenic Civil Aviation Authority
Directorate-General for Air Transport
Air Transport and International Affairs Division
Section II
Vas. Georgiou 1
16604 Athens
HELLAS
Tlf. +30 2108916149 eller 2108916121
Faks: +30 2108947132
Internett: www.hcaa.gr

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet

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

Medlemsstat Hellas

Berørte flyruter Thessaloniki–Korfu
Thessaloniki–Skyros
Alexandroupolis–Sitia
Aktio–Sitia
Korfu–Aktion–Kefalοnia–Zakinthos
Limnos–Mitilini–Chios–Samos–Rhodos
Rhodos–Kos–Kalymnos–Leros–Astypalea

Avtalens gyldighetsperiode 1. april 2017–31. mars 2021

Frist for innsending av anbud 61 dager etter kunngjøringen om forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste (EUT C 385 av 19.10.2016, s. 34)

Anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon og/
eller dokumentasjon om anbudet og forpliktelsen til å yte 
offentlig tjeneste kan fås gratis ved henvendelse til:

Hellenic Civil Aviation Authority
Directorate General for Air Transport
Air Transport and International Affairs Division
Section II
Vas. Georgiou 1
16604 Athens
HELLAS
Tlf. +30 2108916149 eller 8916121
Faks: +30 2108947132
Internett: www.hcaa.gr

  2016/EØS/59/27

  2016/EØS/59/28

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:388:TOC
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Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/40/2016

innenfor rammen av Erasmus+-programmet

”Hovedtiltak 3 – partnerskap mellom tilbydere av yrkesrettet utdanning og 
opplæring og virksomheter for arbeidsbasert læring og læreplasser”

Formål og beskrivelse 

På bakgrunn av den høye arbeidsledigheten blant ungdom og misforholdet mellom den kompetanse de 
innehar og den kompetanse som det faktisk er behov for, er hovedmålet med denne innbydelsen å redusere 
avstanden mellom utdanningsinstitusjonene og virksomhetene, gjøre utdanningen og opplæringen mer 
relevant for arbeidsmarkedets behov og styrke kvaliteten.

I den forbindelse er formålet med innbydelsen å be om forslag til partnerskap mellom tilbydere av 
yrkesrettet utdanning og opplæring og virksomheter for å utvikle arbeidsbasert læring, og dermed bidra 
til Riga-målet om å fremme alle mulige former for arbeidsbasert læring, med særlig vekt på læreplasser.
Disse partnerskapene bør bidra til å involvere virksomheter og partene i arbeidslivet i arbeidet med å 
utforme og tilby yrkesrettet utdanning og opplæring og til å sikre et sterkt innslag av arbeidsbasert læring 
i yrkesutdanningen.

Formålet med innbydelsen er også å forbedre kvaliteten på den arbeidsbaserte læringen og læreplassene 
ved å fremme partnerskap som omfatter foretak, tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring, 
andre relevante interessenter og formidlingsorganisasjoner for å utvikle mer relevante, systematiske og 
bærekraftige strategier ved å overføre kunnskap og lære av veletablerte modeller og rutiner.

Fokuset ligger på den regionale og lokale dimensjonen for å få fram konkrete og bærekraftige resultater 
på grunnplan.

Hvem kan søke? 

Del 1:

Søkeren (koordinator) må være en av følgende organisasjoner:

– en tilbyder av yrkesrettet utdanning og opplæring (på videregående eller høyere nivå),
– en liten, mellomstor eller stor virksomhet (offentlig eller privat),
– et handelskammer, en nærings- eller håndverksforening eller lignende relevant bransje- eller fag-

organisasjon,
– en lokal eller regional myndighet.

Partnerskapet må være sammensatt av minst tre fullverdige partnerne fra minst to ulike Erasmus+-
programstater.

Disse tre enhetene må omfatte:

– en tilbyder av yrkesrettet utdanning og opplæring,
– en lokal eller regional myndighet,
– en liten, mellomstor eller stor virksomhet (offentlig eller privat) eller et handelskammer eller en 

bransje- eller fagorganisasjon.

I tillegg bør partnerskapet omfatte minst en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon 
(partene i arbeidslivet) og tilknyttede parter.

Del 2:

Søkeren (prosjektkoordinator) må være en europeisk paraplyorganisasjon som har medlemmer eller 
tilknyttede organisasjoner i minst tolv Erasmus+-programstater, hvorav minst seks deltar i prosjektet som 
partnere.

Godkjente deltakerorganisasjoner (del 1 og del 2) omfatter:

  2016/EØS/59/29
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– lokale eller regionale myndigheter,
– partene i arbeidslivet (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner),
– små, mellomstore eller store virksomheter (offentlige eller private),
– handelskamre, nærings- eller håndverksforeninger eller lignende relevante bransje- eller 

fagorganisasjoner,
– offentlige sysselsettingstjenester,
– yrkesutdanningsinstitusjoner, tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring, yrkesutdanningsbyråer 

og -sentre (herunder utdanningsinstitusjoner på høyere nivå enn videregående),
– ungdomsorganisasjoner,
– foreldreforeninger,
– andre relevante organer.

Godkjente søkerland

For del 1 og del 2:

Erasmus+-programstater:

– de 28 medlemsstatene i Den europeiske union,
– EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge,
– EUs kandidatstater: Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Montenegro, Serbia 

og Tyrkia.

Forslag fra søkere i en EFTA-EØS-stat eller i en kandidatstat eller en tilknyttet stat kan velges ut forutsatt 
at det innen tildeling er inngått avtaler som avklarer de nevnte statenes deltakelse i programmet.

Ytterligere opplysninger om godkjente aktiviteter, tildelingskriterier, budsjett og innsending av forslag 
finnes i EUT C 384 av 18.10.2016, s. 11. 

Retningslinjer og søknadsskjema finnes på nettstedet:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-business-partnerships-apprenticeshipswork-based-
learning_en

Søknader må være i samsvar med alle kravene i retningslinjene og sendes inn senest 17. januar 2017,  
kl. 12.00 (lokal tid i Brussel).

Innbydelse til å sende inn forslag 2017 – EAC/A03/2016

Erasmus+-programmet

1. Innledning og mål 

Denne forslagsinnbydelsen bygger på europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013 av 11. 
desember 2013 om opprettelse av ”Erasmus+”: unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom og 
idrett, og på de årlige arbeidsprogrammer for Erasmus+ 2016 og 2017. Erasmus+-programmet dekker 
perioden 2014–2020. De generelle og spesifikke mål for Erasmus+-programmet er oppført i artikkel 4, 5, 
11 og 16 i forordningen.

2. Tiltak 

Denne innbydelsen til å sende inn forslag dekker følgende tiltak i Erasmus+-programmet:

Hovedtiltak 1 – Læringsmobilitet

– Utveksling innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid
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(1) Jean Monnet-aktiviteter er åpne for organisasjoner fra hele verden.
(2) Dette beløpet omfatter finansiering for Internasjonal dimensjon ved høyere utdanning (samlet 301,6 millioner euro).

– Strategiske prosjekter innen europeisk frivillighetsarbeid
– Større arrangementer innen europeisk frivillighetsarbeid
– Erasmus Mundus felles mastergrader

Hovedtiltak 2 – Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis:

– Strategiske partnerskap innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid
– Kunnskapsallianser
– Kapasitetsutbygging innen høyere utdanning
– Kapasitetsutbygging innen ungdomsarbeid

Hovedtiltak 3 – Støtte til politiske reformer:

– Strukturert dialog: Møter mellom ungdom og beslutningstakere innen ungdomsarbeid

Jean Monnet-programmer

– Jean Monnet-professorater
– Jean Monnet-moduler
– Jean Monnet-sentre
– Jean Monnet-bidrag til foreninger
– Jean Monnet-nettverk
– Jean Monnet-prosjekter

Idrett

– Partnerskap for samarbeid
– Små partnerskap for samarbeid
– Ideelle idrettsarrangementer i Europa

3. Støtteberettigelse 

Alle offentlige eller private organer med virksomhet innen utdanning, opplæring, ungdomsarbeid 
og idrett kan søke om finansieringsstøtte innenfor rammene av Erasmus+-programmet. I tillegg 
kan ungdomsgrupper som arbeider med ungdom, men ikke nødvendigvis innenfor rammene av en 
ungdomsorganisasjon, søke om finansieringsstøtte til utveksling for ungdom og ungdomsarbeidere og til 
strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid.

Følgende land kan delta fullt ut i alle Erasmus+-programtiltak(1):

– de 28 medlemsstatene i Den europeiske union,
– EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge,
– EUs kandidatstater: Tyrkia og Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia.

I tillegg er enkelte Erasmus+-programtiltak åpne for organisasjoner fra partnerland.

Ytterligere opplysninger om deltakelse finnes i retningslinjene for Erasmus+-programmet.

4. Budsjett og prosjektperiode 

Det samlede beløpet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, er beregnet til 2 157,1 
millioner euro.

Utdanning og opplæring 1 905,4 millioner euro(2)
Ungdomsarbeid 209,1 millioner euro
Jean Monnet 10,8 millioner euro
Sport 31,8 millioner euro

Det samlede beløpet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, og fordelingen av 
dette beløpet, er bare et anslag, og kan endres ved endringer i det årlige arbeidsprogrammet til Erasmus+. 
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Mulige søkere bes holde seg oppdatert på de årlige arbeidsprogrammene til Erasmus+ med endringer, som 
offentligjøres på:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

med hensyn til tilgjengelig budsjett for hvert tiltak som dekkes av innbydelsen.

Bidragsbeløpene og prosjektenes varighet kan variere, avhengig av prosjekttype og antall deltakere.

5. Frist for innsending av søknader 

Frister for å sende inn søknader er fastsatt nedenfor og utløper kl. 12.00 (lokal tid i Brussel).

Hovedtiltak 1 

Utveksling innen utdanning og opplæring 2. februar 2017
Utveksling innen ungdomsarbeid 2. februar 2017
Utveksling innen ungdomsarbeid 26. april 2017
Utveksling innen ungdomsarbeid 4. oktober 2017
Strategiske prosjekter innen europeisk frivillighetsarbeid 26. april 2017
Større arrangementer innen europeisk frivillighetsarbeid 5. april 2017
Erasmus Mundus felles mastergrader 16. februar 2017 

Hovedtiltak 2 

Strategiske partnerskap innen utdanning og opplæring 29. mars 2017
Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 2. februar 2017
Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 26. april 2017
Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 4. oktober 2017
Kunnskapsallianser 28. februar 2017
Kapasitetsutbygging innen høyere utdanning 9. februar 2017
Kapasitetsutbygging innen ungdomsarbeid 8. mars 2017

Hovedtiltak 3 

Møter mellom ungdom og beslutningstakere på ungdomsområdet 2. februar 2017
  26. april 2017
  4. oktober 2017 

Jean Monnet-aktiviteter 

Professorater, moduler, sentre, støtte til foreninger, nettverk og prosjekter 23. februar 2017

Idrettstiltak 

Partnerskap for samarbeid 6. april 2017
Små partnerskap for samarbeid 6. april 2017
Ideelle idrettsarrangementer i Europa 6. april 2017 

Se retningslinjer for Erasmus+-programmet for detaljerte opplysninger om innsending av søknader.

6. Fullstendige opplysninger 

Nærmere opplysninger om vilkårene for denne innbydelsen til å sende inn forslag, herunder prioriteringer, 
finnes i retningslinjene for Erasmus+-programmet på følgende nettadresse: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/resources_en

Retningslinjene for Erasmus+-programmet utgjør en del av denne innbydelsen til å sende inn forslag, 
og vilkårene for deltakelse og finansiering som er nevnt i retningslinjene, får anvendelse for denne 
innbydelsen.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
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