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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 061/16/COL 

av 16. mars 2016 

om å avslutte formell undersøkelse med hensyn til påstått statsstøtte gjennom utleie av en optisk 

fiber tidligere drevet på vegne av NATO 

(Island) 

EFTAs overvåkingsorgan (heretter kalt Overvåkingsorganet) har, 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS-

avtalen), særlig artikkel 61 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 og del II artikkel 7 nr. 2, 

etter å ha innbudt berørte parter til å sende inn merknader i henhold til disse bestemmelser(1), og etter å ha 

tatt disse merknadene i betraktning, 

og ut fra følgende betraktninger: 

I. FAKTISKE FORHOLD 

1. Framgangsmåte 

1) Ved brev av 16. juli 2010 (dokument nr. 565828) innga Míla ehf. (heretter kalt Míla eller klager) 

en klage til EFTAs overvåkingsorgan (heretter kalt Overvåkingsorganet) om påstått ulovlig 

statsstøtte gitt av det islandske utenriksdepartement gjennom leieavtaler for bruk og drift av to 

optiske fibrer som tidligere ble drevet av North Atlantic Treaty Organisation (heretter kalt 

NATO). Etter undersøkelsen gjorde Overvåkingsorganet vedtak nr. 410/12/COL av  

21. november 2012 der det ble konkludert med at leieavtalen til det islandske 

utenriksdepartementets forsvarskontor med Og fjarskipti hf. (i dag Fjarskipti hf., men heretter kalt 

Vodafone Iceland eller Vodafone)(2) av 1. februar 2010 om bruk og drift av en optisk fiber ikke 

utgjorde statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1(3). 

2) Den 19. februar 2013 la Míla fram påstand for EFTA-domstolen om oppheving av vedtak  

nr. 410/12/COL. Ved dom av 27. januar 2014 i sak E–1/13 opphevet EFTA-domstolen 

Overvåkingsorganets vedtak(4). 

3) Den 14. juli 2014 gjorde Overvåkingsorganet vedtak nr. 299/14/COL om å innlede formell 

undersøkelse i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 og inviterte islandske myndigheter samt 

berørte parter til å sende inn merknader.  

  

(1) Vedtak nr. 299/14/COL av 14. juli 2014 om å innlede formell undersøkelse av mulig støtte gjennom leie av en 

optisk fiber tidligere drevet på vegne av NATO, kunngjort i EUT C 366 av 16.10.2014, s. 4 og EØS-tillegget  

nr. 59 av 16.10.2014, s. 1. 

(2) Vodafone Iceland (Fjarskipti hf.) er et islandsk teleforetak som tilbyr fasttelefoni samt mobil- og 

dataoverføringstjenester på Island. Vodafone er i dag den nest største teleoperatøren på Island, etter den etablerte 

operatøren Skipti hf. og dens datterselskaper Síminn og Míla. Selskapet benytter Vodafone-merkevaren og -

varemerket. Vodafone Group eier imidlertid ingen andel i selskapet, men lisensierer merkevaren og tilhørende 

reklamestiler til Fjarskipti gjennom en franchiseavtale. Fjarskipti var tidligere eid av islandske Teymi Group. 

Teymi Group ble senere delt opp, og Fjarskipti gikk gjennom en finansiell omstruktureringsprosess. I desember 

2012 ble Fjarskipti notert på den islandske børsen. 

(3) For en nærmere beskrivelse av undersøkelsen og bakgrunnen for saken vises det til vedtak nr. 299/14/COL om å 

innlede formell undersøkelse. 

(4) Sak E–1/13 Míla ehf. mot EFTAs overvåkingsorgan [2014] EFTA Sml. 4. 

2017/EØS/52/01 
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4) Overvåkingsorganet mottok merknader fra islandske myndigheter (dokument nr. 722921–722923) 

samt fra tredjemennene Míla (dokument nr. 729699), Vodafone (dokument nr. 723556) og en 

privatperson (dokument nr. 729917). Merknadene fra tredjemennene ble videresendt til islandske 

myndigheter, som inngav sine merknader til dem (dokument nr. 744468–744471 og 753302–

753303). 

2. Beskrivelse av tiltaket 

2.1 Bakgrunn – anbudsinnbydelse for leie av to optiske fibrer drevet på vegne av NATO 

5) Den 15. august 2007 tok den islandske regjeringen over hele driften av Radar Agency 

(Ratsjárstofnun)(5), som inntil da hadde vært drevet i regi av amerikanske myndigheter. Det 

islandske Radar Agency hadde tidligere drevet tre av åtte optiske fibrer i den ca. 1850 km lange 

optiske kabelen som går rundt Island og landets nordvestre region(6). Dette åpnet muligheter for at 

den islandske regjeringen kunne bruke én eller flere av de tre fibrene til andre formål. 

6) Islandske myndigheter valgte å bruke en av fibrene til det islandske luftforsvarssystemet (Íslenska 

Loftvarnarkerfið) og sikker statlig telekommunikasjon. Videre besluttet myndighetene at 

Ríkiskaup (senteret for offentlige innkjøp) skulle gjennomføre en anbudsprosedyre for bruk og 

drift av de to andre fibrene(7). 

7) Detaljene i anbudsinnbydelsen framgår av prosjektbeskrivelsen utarbeidet av Ríkiskaup(8). Ifølge 

dette dokument innhentet Ríkiskaup, på vegne av utenriksdepartementets forsvarskontor, anbud 

om bruk og drift av to av de tre optiske fibrene som skulle leies ut til to parter som var uavhengige 

av hverandre, i den hensikt å forhandle fram en leieavtale med ti års varighet.  

8) Ifølge anbudskonkurransen er den optiske kabelen ca. 1850 km lang, den ligger uskadd mellom de 

16 nåværende termineringspunktene (per anbudsdato) og går gjennom telefonsentraler og andre 

teleanlegg på veien rundt Island. Míla eier og fører tilsyn med de fleste telefonsentralene og andre 

teleanlegg. Ifølge punkt 2.3 i anbudskonkurransen skal den foreslåtte leieavtalen ikke inkludere 

installasjoner for leiers utstyr. Leier skal være ansvarlig for å skaffe nødvendige installasjoner til 

utstyret sitt eller andre installasjoner som er nødvendige for å bruke fibrene. Leier er dermed 

ansvarlig for å sikre tilgang til installasjoner og termineringspunkter der han har til hensikt å koble 

utstyret til fiberen. Dersom leier må erverve eller leie installasjoner til utstyret sitt, ytterligere 

tilkoblinger eller andre elementer, må han betale omkostningene. Leier er selv ansvarlig for all 

kommunikasjon med eierne av installasjonene, og utleier kan ikke være verken mellommann eller 

leverandør av installasjoner av noe slag. Utleier gir heller ikke garanti for at leier får tilgang til 

installasjonene på monteringssteder eller andre steder. Leier kan legge til nye termineringspunkter 

i den optiske fiberen, men dette må gjøres i samråd med utleieren og andre medeiere av fiberen. 

Leier betaler eventuelle kostnader forbundet med de nye termineringspunktene. Når leier får 

tilgang til kabelen og det legges til termineringspunkter, skal det skje etter detaljerte krav og 

forberedes og utføres på en profesjonell måte, slik at andre kan bruke kabelen uavbrutt.  

9) Når det gjelder leieavgiften, framgår det av anbudsinnbydelsen at minste leieavgift er ISK 

19 000 000 per år per fiber, som skal dekke kostnadene ved drift og vedlikehold av de optiske 

fibrene(9). Fristen for å inngi tilbud og dato for åpning av tilbud var 19. juni 2008. 

10) Vurderingen av tilbud var basert på følgende kriterier: 

  

(5) Da forsvarsloven (varnarmálalög) nr. 34/2008 trådte i kraft den 31. mai 2008, ble Radar Agency avviklet. Enkelte 

av funksjonene til Radar Agency ble overtatt av forsvarskontoret (Varnarmálastofnun). Ved lov nr. 98/2010 om 

endring av forsvarsloven ble forsvarskontoret avviklet 1. januar 2011, og visse funksjoner ble overtatt av andre 

statsorganer, inkludert utenriksdepartementet. 

(6) De resterende fem fibrene eies av klageren Míla. 

(7) De islandske reglene for offentlige innkjøp er fastsatt i lov nr. 84/2007. Loven gjennomfører EU-direktivet om 

offentlige innkjøp i islandsk rett, dvs. europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om 

samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige 

varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting (EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114), innlemmet i EØS-avtalens 

vedlegg XVI nr. 2, ved EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 (EUT L 245 av 7.9.2006, s. 22, og EØS-tillegget 

nr. 44 av 7.9.2006, s. 18) og trådte i kraft 18.4.2007. 

(8) Prosjekt nr. 14477: Optiske fibrer. Utenriksdepartementet, april 2008 (dokument nr. 669632). 

(9) Punkt 1.2.4 i beskrivelsen av prosjekt nr. 14477. 
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Vurderingskriterium Prosentpoeng 

Fremme konkurranse 40 

Leieavgift 15 

Oppstart av tjenester 10 

Levering av tjenester 10 

Antall nettermineringspunkter 15 

Én takst i hele landet 10 

Tabell 1: Tildelingskriterier i anbudskonkurransen. 

11) Resultatet av anbudskonkurransen var at det kom inn fem tilbud fra fire uavhengige foretak, som 

oppsummert i tabell 2 under. To av tilbudene var avvikende tilbud: 

Selskapets navn Tilbudt leiepris 

Tildelingskriterier: totalt antall poeng 

Hovedtilbud Avvikende tilbud(10) 

Fjarski ehf. ISK 20 000 000  92,18  

Vodafone ISK 19 150 000 89,67 84,67 

Hringiðan ehf. ISK 24 006 900  88,60  

Gagnaveita Reykjavíkur ISK 19 500 000   59,34 

Tabell 2: Bud mottatt i anbudskonkurransen. 

12) Mottatte tilbud ble evaluert av Ríkiskaup etter at det uavhengige konsulentselskapet Mannvit 

hadde gjort en vurdering. Ifølge opplysningene fra Ríkiskaup og Mannvit ble alle de fire 

selskapene som inngav tilbud, ansett for å innfri kravene til nødvendig teknisk kapasitet for å 

utføre prosjektet samt anbudsinnbydelsens generelle krav til den personlige og finansielle 

situasjonen til kandidatene for prosjektet. Mannvit gjorde imidlertid en reservasjon i forbindelse 

med forslaget fra Hringiðan. Ifølge dette forslaget skulle prosjektet utføres av et foretak som 

skulle etableres av Hringiðan. Mannvit anså at det ikke var mulig å vurdere kapasiteten – hverken 

den finansielle eller den tekniske – til dette foretaket, ettersom det ennå ikke hadde blitt etablert. 

Ifølge anbudsvilkårene kunne Hringiðans bud derfor utelukkes. Mannvit simulerte hvilken effekt 

det ville få på anbudsresultatet dersom man utelukket Hringiðans bud. Konsulentselskapet fant ut 

at det ikke ville få noen effekt ettersom Hringiðans bud ikke var blant de to øverste og derfor ikke 

ville vunnet uansett.  

13) Som angitt i tabell 1 var Fjarski ehf. (92,18 poeng) og Vodafone (89,67 poeng) de to foretakene 

som fikk høyest poengsum på bakgrunn av tildelingskriteriene. Det ble innledet forhandlinger med 

disse to foretakene. Høsten 2008 begynte finanskrisen å gripe om seg på Island, og forhandlingene 

kom dermed først i gang mot slutten av 2009 og ble avsluttet tidlig i 2010. Fjarski ehf. bestemte 

seg for å trekke seg fra prosjektet. Det ble derfor framforhandlet en leieavtale med Vodafone om 

bare én av de to fibrene. 

2.2 Kontrakten mellom det islandske forsvarskontoret og Vodafone 

14) Kontrakten, som ble inngått 1. februar 2010 mellom Vodafone og det islandske forsvarskontoret 

(Varnarmálastofnun), omfatter bruk av en optisk fiber som er en del av en 1850 kilometer lang 

optisk kabel med åtte fibrer som går rundt Island. Årlig leie er satt til ISK 19 150 000 (ekskl. 

mva.), med indeksjustering i samsvar med indeksen for byggekostnader fra juni 2008. Kontraktens 

varighet er ti år.  

15) I henhold til kontrakten var den aktuelle fiberen registrert i NATOs inventarliste. I henhold til 

artikkel 16 i forsvarsloven nr. 34/2008 hadde utleier rett til å inngå en leieavtale om bruk av slike 

installasjoner på vegne av staten og NATO. Av hensyn til Islands internasjonale forpliktelser var 

det imidlertid nødvendig å ta med en bestemmelse som godkjente at utleier i krigstid ville kunne ta 

over de nevnte installasjonene uten varsel. Bestemmelsene om dette finnes i punkt 8 i kontrakten.  

  

(10) Forslaget fra Gagnaveita Reykjavíkur ble klassifisert som et avvikende tilbud, ettersom det ikke oppfylte 

minstekravet til antall nettermineringspunkter og antall kommuner som skulle omfattes. Et av de to tilbudene fra 

Vodafone var også et avvikende tilbud, ettersom det ikke baserte seg på at Vodafone skulle bruke samme takst 

over hele Island. De andre punktene i tilbudene fra Vodafone er identiske, inkludert leieprisen som skal betales til 

staten. 
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16) Kontrakten gjentar bestemmelsen i anbudet om at den ikke inkluderer installasjoner til leierens 

utstyr. Leier er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige installasjoner til utstyret sitt eller andre 

installasjoner som han trenger for å kunne bruke fibrene. Leier er dermed ansvarlig for å sikre 

tilgang til installasjonene og monteringsstedene der han har til hensikt å koble utstyret til fiberen. 

Dersom leier må erverve eller leie installasjoner til utstyret sitt, ytterligere tilkoblinger eller andre 

elementer, må han betale omkostningene. Leier er selv ansvarlig for all kommunikasjon med 

eierne av kabelen eller installasjonene. 

3. Klagen 

17) Mílas klage gjelder ovennevnte kontrakt, som er inngått på grunnlag av anbudet 1. februar 2010 

mellom det islandske forsvarskontoret og teleoperatøren Vodafone. Klager hevder at den tildelte 

kontrakten utgjør statsstøtte i form av en leiepris for bruk av den optiske fiberen som er betydelig 

under det en markedsinvestor ville ha vurdert som tilfredsstillende. 

18) Mílas begrunner denne påstanden hovedsakelig slik:(11)  

 På tidspunktet for anbudet var Míla den eneste parten med virksomhet på markedet, og var 

derfor per definisjon ikke i stand til å oppnå 40 % av poengene i tildelingskriteriene, dvs. 

poengene for å fremme konkurranse. Følgelig førte metoden for vurdering av de innkomne 

budene, som er oppsummert i tabell 1, i virkeligheten til at Míla ble ekskludert fra 

anbudskonkurransen. Míla hadde imidlertid ikke noe økonomisk motiv for å ta del i 

anbudskonkurransen ettersom selskapet allerede hadde tilstrekkelig overføringskapasitet i 

sine egne fibrer. Mila inngav derfor ikke noe anbud. 

 Leieprisene som ble tilbudt i anbudskonkurransen, var under hva en markedsinvestor ville 

ansett som akseptabelt. Særlig ga disse prisene ikke et tilstrekkelig bidrag til faste kostnader 

(dvs. kostnader ved bygging, fornyelse og avskrivning av kabelen) og en tilstrekkelig 

avkastning på investeringen til den islandske staten, som var eier av fibrene. 

 Míla anslo at leieretten hadde en markedspris på like i overkant av ISK 85 millioner per år, 

og dette resulterte i en påstand om et samlet støttebeløp på ISK 464,2 millioner over fiberens 

antatte levetid på 20 år til hvert av de to selskapene, basert på en leiepris på ISK 19,15–20 

millioner per år(12). 

19) Ved brev av 19. september 2012 ga klager ytterligere opplysninger om sin påstand om statsstøtte 

til Vodafone. Klager pekte særlig på den nye taksten til foretaket Orkufjarskipti(13) for leie av en 

fiberoptisk kabel(14). I denne taksten angis leien for hver fiber i en optisk kabel med 6 fibrer i form 

av månedlig leie i ISK per kilometer av kabelen(15). Ved å multiplisere taksten med lengden på 

kabelen, som i henhold til leieavtalen med Vodafone er på ca. 1850 km, konkluderer klager med at 

leien for en fiber av denne lengden bør være ISK 107 137 200 per år.  

4. Islandske myndigheters stilling til klagen 

20) Som svar på klagen framholder islandske myndigheter at utleien av NATOs optiske fibrer ikke 

innebærer statsstøtte ettersom tildelingen av kontrakten ikke medfører økonomiske fordeler for 

leietakeren som overgår markedsvilkår. De hevder videre at tiltaket ikke medfører bruk av 

statsmidler, og at det ikke vrir eller truer med å vri konkurransen.  

  

(11) En mer detaljert beskrivelse av klagen finnes i vedtak nr. 299/14/COL. 

(12) Klagers vurdering av støttebeløpet er basert på et notat vedlagt klagen som inneholder Mílas beregninger av hvor 

mye den påståtte støtten er verdt. Beregningene er basert på Mílas egne driftskostnader for fibrer i samme kabel. 

(13) Orkufjarskipti eies i fellesskap av Landsvirkjun (det statlige kraftselskapet) og Landsnet (som driver Islands 

overføringsnett for elektrisitet). Orkufjarskipti driver og vedlikeholder Islands telekommunikasjonsinfrastruktur 

for sine eiere. 

(14) Ifølge klager gjaldt taksten fra 1. august 2012, etter at den hadde blitt gjennomgått og godkjent av det islandske 

post- og teletilsynet etter en tilsynsprosedyre. Ved å akseptere taksten har det islandske post- og teletilsynet 

godtatt at taksten er basert på en kostnadsanalyse. 

(15) Den månedlige leien per kilometer varierer fra ISK 4826 for fiber 1 til ISK 7 507 for fiber 6. 
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21) I denne forbindelse viser islandske myndigheter til et notat fra utenriksdepartementet datert 7. mai 

2008 om forslaget om å leie ut NATOs optiske fibrer. Notatet forklarer i generelle vendinger den 

foreslåtte anbudsprosedyren, herunder reglene for anbudsinnbydelsen og kriteriene for å velge ut 

leiere fra budgiverne. Prosjektets mål var å redusere vedlikeholds- og driftskostnadene til NATOs 

optiske fibrer, øke offentlig tilgang til bredbånd og fremme konkurransen på det innenlandske 

dataoverføringsmarkedet. Islandske myndigheter mener at utleien av de to fibrene ikke utgjorde 

støtte. De bemerker dessuten at prosjektet ville bidra til å gjennomføre regjeringens politikk med 

hensyn til elektroniske kommunikasjonstjenester og informasjonssamfunnet. Det ville også gjøre 

det mulig med infrastrukturkonkurranse på områder der det ikke fantes konkurranse på det 

aktuelle tidspunktet. Dette ville igjen føre til økt konkurranse på nedstrømsmarkedene, for 

eksempel markedet for høyhastighets bredbåndsforbindelser. 

22) Med hensyn til klagers påstand om at fiberen var eid av den islandske stat, og at leieprisen burde 

inkludert faste kostnader knyttet til bygging, fornyelse og nedskrivning av kablene, har islandske 

myndigheter redegjort nærmere for eierskapet og kostnadene ved byggingen. De bemerker at det 

var NATO, og ikke den islandske staten, som finansierte installasjonen av kabelen. Videre ble 

kabelen registrert i organisasjonens inventarliste, og tre av åtte fibrer ble reservert for bruk knyttet 

til de amerikanske styrkenes operasjoner på Island. Etter at de amerikanske styrkene forlot Island i 

2006 og 2007, overtok den islandske staten driften av de tre fibrene som en såkalt ”vertsnasjon, 

brukernasjon”, på grunnlag av en skriftlig avtale med NATO. Selv om islandske myndigheter har 

overtatt den operative forvaltningen av fibrene, har NATO fortsatt en rekke eksklusive rettigheter 

til dem. Den islandske staten eier ikke de tre fibrene. Så lenge forsvarsavtalen mellom Island og 

USA er i kraft, er de tre fibrene NATOs eiendom. NATO har fortrinnsrett til bruken av fibrene. 

Eventuelle leieinntekter fra fibrene kan bare brukes til drift og vedlikehold av NATOs 

eiendeler(16). Nærmere bestemt betyr dette at all inntekt som overstiger disse kostnadene, ikke kan 

beholdes av Island, men må overføres til NATO. 

23) Det var NATO som opprinnelig investerte i den fiberoptiske kabelen og betalte for installasjonen. 

Det å vedlikeholde og drifte fibrene er en del av Islands forpliktelser som NATO-medlem, og det 

er ikke valgfritt. Ifølge islandske myndigheter tar klager feil når han hevder at staten, ettersom to 

av fibrene ble aktivt brukt av det islandske luftforsvarssystemet, måtte investere ISK 250 millioner 

for å gjøre én av fibrene tilgjengelig og fri til bruk for anbudsvinneren. Hensikten var i første 

omgang å leie ut to fibrer. Kostnaden ved å gjøre begge fibrene fri til kommersiell bruk ble anslått 

til ISK 20–65 millioner. Ettersom én av de to anbudsvinnerne trakk budet sitt, måtte bare én fiber 

stilles fri. Kostnadene ble derfor mye lavere enn først antatt, og godt under det Vodafone betaler 

for å leie fiberen. Det minnes om at i henhold til punkt 1.2.4 i anbudsinnbydelsen av april 2008 ble 

den islandske statens kostnader til drift og vedlikehold av hver av de to fibrene som skulle leies ut, 

anslått til ca. ISK 19 000 000 per år(17). 

24) Islandske myndigheter mener at tiltaket ikke innebærer noen form for statlig finansiering ettersom 

det er resultatet av en anbudsinnbydelse. Tvert imot gir tiltakene staten inntekter fra utleie av 

fibrer som staten ellers ville ha måttet fortsette å vedlikeholde med statsmidler. Videre påpeker 

islandske myndigheter at restriksjonene som følger av NATOs eierskap og fortrinnsrett til bruk i 

krigstid, kanskje innebar at prisen ble lavere enn den ville blitt dersom det ikke hadde eksistert 

noen slike begrensninger. I så fall ville dette forholdet påvirket alle budgiverne på samme måte og 

ført til at markedsprisen justerte seg etter dette(18).  

  

(16) E-post fra utenriksdepartementet til EFTAs overvåkingsorgan av 16. november 2012. En mer detaljert beskrivelse 

av denne ordningen finnes i vedtak nr. 299/14/COL. 

(17) Vedlikeholdstjenesten som den islandske staten er forpliktet til å betale for, sikrer at fiberen fungerer til alle tider, 

dvs. omfatter all overvåking og testing, reparasjoner og teknisk support. Større reparasjoner av kabelen er 

imidlertid ikke inkludert i denne forpliktelsen. Den relevante andelen (3/8) av slike kostnader kreves av NATO i 

hvert enkelttilfelle når de påløper. 

(18) Skriftlige merknader fra den islandske regjeringen av 2. juli 2013 i sak E-1/13 Míla ehf. mot EFTAs 

overvåkingsorgan, s. 7. 
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25) Islandske myndigheter var av den oppfatning at verken det konkurransefremmende 

tildelingskriteriet eller det at man i realiteten utelukket et foretak som hadde en monopolstilling på 

markedet, i seg selv kan føre til den konklusjonen at tiltaket er konkurransevridende eller gir en 

fordel til et foretak. Ifølge islandske myndigheter hadde regjeringen full myndighet til å bruke 

flere tildelingskriterier. Videre var kriteriene berettigede og i tråd med viktige mål som tok sikte 

på å fremme konkurransen og sikre at offentligheten fikk gode tjenester. 

26) Avslutningsvis framholdt islandske myndigheter at støtten, dersom Overvåkingsorganet skulle 

mene at tiltaket utgjorde statsstøtte, i så fall ville kunne anses som forenlig med EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 3 på grunn av dets formål, blant annet formålet om økt offentlig tilgang til bredbånd 

i støttede områder. I denne forbindelse oppfordret islandske myndigheter dessuten 

Overvåkingsorganet til å vurdere om slik støtte bør anses å utgjøre finansiering av tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, som det refereres til i kapittel 2.2.2 av Overvåkingsorganets 

retningslinjer om bredbånd.(19) 

5. Vedtak nr. 410/12/COL og EFTA-domstolens dom i sak E-1/13 

27) Den 21. november 2012 gjorde overvåkingsorganet vedtak nr. 410/12/COL om at tiltaket ikke 

utgjorde statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Overvåkingsorganet mente at 

leieavtalen om bruk og drift av den optiske fiberen ikke utgjorde statsstøtte, ettersom avtalen ble 

inngått etter en åpen anbudskonkurranse utformet slik at den kunne fastsette markedsvilkår, og 

derfor ikke ga en økonomisk fordel til Vodafone. 

28) EFTA-domstolen opphevet 27. januar 2014 Overvåkingsorganets vedtak nr. 410/12/COL. 

Domstolen konkluderte med at Overvåkingsorganet burde ha innledet en formell undersøkelse, 

ettersom Overvåkingsorganet hadde til rådighet informasjon og dokumentasjon som objektivt sett 

burde ført til tvil eller alvorlige vanskeligheter ved vurderingen av hvorvidt leieavtalen gav en 

økonomisk fordel til Vodafone(20).  

29) Domstolen mente at Overvåkingsorganet burde hatt tvil om hvorvidt prisen avtalt etter anbudet 

gjenspeilet riktig markedspris for leie av en slik eiendel. Nærmere bestemt fastslo domstolen at 

tildelingskriteriene i anbudskonkurransen ikke gjenspeilet hva en privat investor ville ansett som 

relevant når han la ut en leieavtale på anbud, og at det var tydelig at Overvåkingsorganet ikke 

hadde vurdert alle forhold og konsekvenser ved anvendelsen av markedsinvestorprinsippet. Det 

kunne se ut som de andre tildelingskriteriene enn pris gjenspeilet hensyn til offentlige mål eller 

regulering, noe en privat investor ikke ville anse som relevant. I anbudsprosedyren ble ikke pris 

eller leie brukt som eneste eller viktigste tildelingskriterium. EFTA-domstolen mente dessuten at 

Overvåkingsorganet ikke hadde vurdert sannsynligheten for at NATO ville benytte seg av sin 

fortrinnsrett til å ta i bruk fiberen, og muligheten for at NATO ville benytte seg av sin 

opphevelsesrett. 

30) På grunnlag av blant annet ovennevnte konkluderte domstolen med at det fantes 

overensstemmende og objektive bevis på at Overvåkingsorganet ikke hadde gjort en komplett og 

tilstrekkelig vurdering av hvorvidt leieavtalen utgjorde statsstøtte, og i så fall hvorvidt støtten var 

forenlig med EØS-avtalen.  

6. Vedtak nr. 299/12/COL om å innlede formell undersøkelse 

31) Den 14. juli 2014 vedtok Overvåkingsorganet å innlede formell undersøkelse av mulig statsstøtte 

gitt gjennom leie av NATOs optiske fiber. I vedtaket uttalte Overvåkingsorganet at det, basert på 

opplysninger fra klager og islandske myndigheter, ikke var mulig å utelukke at kontrakten mellom 

det islandske forsvarsbyrået og Vodafone Iceland av 1. februar 2010 kunne utgjøre statsstøtte i 

betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Basert på tilgjengelig informasjon uttrykte 

Overvåkingsorganet også tvil om hvorvidt den mulige støtten var forenlig med EØS-avtalens 

virkemåte.  

  

(19) Henvisningen gjelder Overvåkingsorganets retningslinjer om bredbånd som gjaldt på det tidspunktet da klagen ble 

sendt. Ved vedtak nr. 73/13/COL av 20. februar 2013 (EUT L 135 av 8.5.2014, s. 49, og EØS-tillegget nr. 27 av 

8.5.2014, s. 1) vedtok Overvåkingsorganet nye retningslinjer om bredbånd, som er tilgjengelige på: 

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.  

(20) Sak E-1/13 Míla ehf. mot EFTAs overvåkingsorgan [2014] EFTA Sml. 4, nr. 101. 

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
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7. Merknader fra islandske myndigheter til åpningsvedtaket(21) 

32) I sitt svar på åpningen av den formelle undersøkelsen hevder islandske myndigheter at saken 

gjelder åpning av en sektor som tidligere var monopolisert av et statseid foretak, og senere, etter 

privatisering og salg, av Míla. Nødvendig nettverk og infrastruktur, dvs. den optiske fiberen, 

kunne ikke realistisk sett dupliseres av noen av Mílas konkurrenter. Sektoren er svært viktig for 

offentligheten og dens tilgang til informasjon. Saken gjelder også tilgang til og levering av 

tjenester til distriktene og tynt befolkede områder på Island. Sakens unike karakter er knyttet til de 

komplekse eierforholdene og relevansen til restriksjoner som skyldes fiberens rolle i 

forsvarsmekanismen og krisehåndteringen til Island og andre NATO-medlemmer. 

33) Hovedformålet med tiltakene til islandske myndigheter var å begrense offentlige utgifter til driften 

av fiberen. For øvrig tok alle tiltakene som ble truffet, sikte på å bidra til økt konkurranse i 

sektoren. Tiltakene var vellykkede, og offentligheten samt private og offentlige virksomheter som 

er svært avhengige av telekommunikasjon over hele Island, drar nå fordel av økt konkurranse og 

bedre tjenester. Det ble innført visse begrensninger som skulle fremme konkurranse på like vilkår, 

og som hadde som endelig formål å sikre at offentligheten skulle motta så gode og billige tjenester 

som mulig. 

34) Islandske myndigheter gjentar synspunktet uttrykt tidligere om at tiltaket ikke innebærer 

statsstøtte. I tillegg har de framsatt argumentene som er angitt nedenfor. 

Statsmidler, betydningen av hvem som eide kabelen, og konsekvensen for fordel 

35) Island bestrider ikke at statsmidler kan anses å bli overført på andre måter enn gjennom direkte 

distribusjon av statseide midler av staten selv til andre foretak, men understreker at dette må 

vurderes fra sak til sak.  

36) I denne sammenhengen anmoder islandske myndigheter Overvåkingsorganet om å ta særlig 

hensyn til at ”midlene” (dvs. fiberen) ikke er eid av den islandske staten eller noen av dens 

organer. Midlene ble finansiert og bygget av en tredjemann, dvs. NATO, og de eies permanent av 

denne. Avtalene mellom NATO og islandske myndigheter er basert på prinsippet om ingen 

kostnader eller fortjeneste (”no-cost no-gain”). Dette betyr at alle inntektene fra utleie av fiberen 

først brukes til å betale for driftskostnader og mindre reparasjoner. Artikkel 16 i den islandske 

forsvarsloven nr. 34/2008 gjenspeiler denne ordningen og forklarer nærmere at alle eiendeler som 

faller inn under denne kategorien, er underlagt NATOs sikkerhetsregler og fortrinnsrett. Dersom 

inntektene overstiger disse kostnadene, skal det overskytende betales tilbake til fiberens eier, 

nemlig NATO. Dersom kostnadene overstiger inntektene, eller ved større reparasjoner eller 

utskiftninger på grunn av force majeure-hendelser, er islandske myndigheter ikke ansvarlig for de 

relevante kostnadene. I stedet skal kostnadene ved reparasjoner på kabelen deles mellom eierne, 

basert på hvor mange fibrer de eier, dvs. Míla (5/8) og NATO (3/8). Derfor vil ingen test med 

privat selger være direkte relevant i denne saken, ettersom islandske myndigheter ikke har noen 

økonomisk interesse av å oppnå leieinntekter som overskrider fiberens drifts- og 

vedlikeholdskostnader. 

37) I henhold til anbudsdokumentene var tilgangen til fiberen betinget av ulike andre kriterier enn 

leieavtalen og leieprisen. Ifølge klausul 2.3 skulle leier skaffe nødvendige installasjoner og 

monteringssteder til fiberen. Den islandske staten garanterte heller ikke at leieren ville ha tilgang 

til slike installasjoner. Videre ble det i klausul 2.7 fastsatt at leieren i prinsippet skulle levere 

tilbake fiberen i samme stand som den var da han mottok den, men dersom leieren hadde gjort 

endringer, skulle utleieren overta slike endringer gratis ved utløpet av kontraktsperioden. 

Tilgangen til fiberen måtte framforhandles med Míla, som eide installasjonene som var 

nødvendige for å bruke fiberen. Senere traff den islandske post- og teleadministrasjonen (Póst- og 

fjarskiptastofnun, heretter kalt PFS) to avgjørelser der Míla, som dominerende aktør, ble pålagt å 

gi Vodafone tilgang til tilkoblingspunktene mot en rimelig avgift.  

  

(21) Merknadene til islandske myndigheter som er oppsummert i dette avsnittet, finnes i dokument nr. 722921–722923, 

744468–744471 og 753302–753303. 
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38) Islandske myndigheter framla dokumentasjon fra Vodafone på Vodafones tilleggskostnader for å 

få tilgang til fiberen(22). Vodafones investeringskostnader til utstyr, optisk kabel og startavgift til 

Míla beløp seg til ISK 130 millioner. I tillegg kommer den årlige lisensavgiften på utstyr på ISK 

7,5 millioner. Disse utgiftene kommer i tillegg til den årlige leieavgiften på ISK 19,15 million, 

som er knyttet til en prisindeks. Dessuten betaler Vodafone den islandske kystvakten 

(Landhelgisgæslan, heretter kalt LHG) en månedlig avgift på ISK 15 000 for hvert 

tilkoblingspunkt utover de som er omfattet av den eksisterende avtalen med LHG.  

39) Dette viser at ”midlene” i dette tilfellet ikke er eid av staten, at den økonomiske gevinsten av 

leieavtalen deles med den faktiske eieren i henhold til prinsippet om ingen kostnader eller 

fortjeneste, og at islandske myndigheter ikke hadde myndighet til å gi potensielle investorer full 

tilgang til fiberen. Disse forholdene er viktige: for det første av vurderingen av hvorvidt 

statsmidler har blitt overført, for det andre med hensyn til anbudsprosedyren og for det tredje 

påvirker de økonomiske faktorer som virker inn på korrekt leiepris. Dessuten viser forholdene at 

sammenligningen mellom en hypotetisk kommersiell markedsaktør og staten nesten er umulig, 

ettersom ingen markedsaktør kunne ha vært i en sammenlignbar situasjon. NATOs restriksjoner 

omtalt nedenfor og de komplekse forholdene knyttet til eierskap og inntektsfordeling ville være 

helt fremmed for en normal markedsaktør. 

NATOs restriksjoner og sannsynligheten for at de håndheves 

40) Islandske myndigheter hevder at sannsynligheten for at NATO bruker fiberen eller annullerer 

kontrakten, kan variere i løpet av leieavtalens tidsrom, og er utenfor Islands eller NATOs kontroll. 

Likevel har NATO-restriksjonene i kraft av sin natur en betydelig negativ innvirkning på hvordan 

fiberen kan anvendes til kommersielle formål. Virkningen på leiemarkedsprisen er negativ, og 

islandske myndigheter anslår at den negative priseffekten er ca. 15–25 %. Det finnes ingen slike 

begrensninger når det gjelder fibrene som drives av Míla. 

Anbudsprosessen 

41) Islandske myndigheter hevder at anbudsprosessen i 2008 var en korrekt metode for å fastsette 

markedspris. Særlig førte eierstrukturen, begrensningene i forbindelse med NATOs 

forsvarsfunksjon og den aktuelle eiendelens natur til at ingen privat leverandør som ville måttet ta 

hensyn til alle disse relevante faktorer, ville vurdert en prosess med leieprisen som eneste 

kriterium.  

42) Islandske myndigheter hevder at de seks ulike tildelingskriteriene i anbudet var fullt ut 

berettigede, og er ikke enig med synspunktet uttrykt av Overvåkingsorganet i åpningsvedtaket om 

at det konkurransefremmende kriteriet kunne være til ulempe for den den etablerte aktøren. De 

merker seg særlig at Míla ikke hadde noen kommersiell interesse i NATO-fiberen. Følgelig bør 

man se bort fra alle Mílas argumenter om at selskapet hypotetisk kunne kommet med et høyere 

bud. Et eventuelt bud fra Míla ville ikke ha vært et kommersielt tilbud i god tro. Islandske 

myndigheter hevder at de ville hatt rett til å utelukke et slikt bud etter dommen i sak T-244/08 

Konsum Nord mot Kommisjonen(23). 

43) Islandske myndigheter bestrider klagers oppfatning om at den fastsatte minsteprisen i 

anbudskonkurransen avskrekket budgivere fra å konkurrere på pris. Et minstepriskriterium 

begrenser ikke konkurransen på pris. Budgiverne går så høyt som de tror er økonomisk 

bærekraftig. Det å fjerne minsteprisen ville bare kunnet oppfordre til lavere anbud enn det som 

faktisk ble oppnådd i prosessen, og prisområdet ville bare blitt utvidet nedover. Det at de fleste av 

anbudene var innenfor et smalt prisområde, kan bare indikere at markedet hadde motvilje mot å gå 

over minsteprisen av økonomiske grunner.  

44) Islandske myndigheter understreker at anbudskonkurransen faktisk inneholdt ikke bare én, men to 

separate priskomponenter. I tillegg til leieprisen konkurrerte budgiverne også på hvor mange 

nettermineringspunkter de forpliktet seg til å installere. Hvert slikt termineringspunkt krever 

betydelige investeringer som leier ikke kan kreve tilbake når leieavtalen opphører, men som i 

stedet øker NATO-fiberens verdi.  

  

(22)  Brev fra advokatfirmaet Advel av 6. februar 2015 til advokatfirmaet Landslög (dokument nr. 744468). 

(23) Dommen i Konsum Nord ekonomisk förening mot Kommisjonen, T-44/08, EU:T:2011:732. 
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Sakkyndig evaluering utført av Mannvit 

45) I nr. 87 i myndighetens åpningsvedtak nr. 410/12/COL ble islandske myndigheter bedt om å sende 

inn en uavhengig sakkyndig vurdering av leieavgiftenes markedspris. Etter hva islandske 

myndigheter opprinnelig forsto, var denne anmodningen betinget av at islandske myndigheter 

skulle trekke tilbake sine argumenter om anbudsprosessen og om at den faktiske leieavgiften 

gjenspeilet markedsprisen i tilstrekkelig grad. Ettersom de islandske myndighetene anså dette 

synet for opprettholdt, ble det ikke inkludert noen verdivurdering i de innledende merknadene 

utarbeidet av islandske myndigheter. Som svar på merknadene fra tredjemenn, og særlig 

argumentene framsatt av Míla om den aktuelle leierettens påståtte markedsverdi, innhentet og 

framla de islandske myndigheter imidlertid en verdivurdering fra den sakkyndige konsulenten 

Mannvit(24). Mannvit er et internasjonalt konsulentselskap innen ingeniørtjenester, tekniske 

tjenester og innovasjon, og hadde allerede fungert som rådgiver for islandske myndigheter om 

anbudsprosessen i den aktuelle saken. 

46) Som et utgangspunkt sammenlignet Mannvit NATO-fiberen leid av Vodafone med budet på 

produktet (faste leide linjer) som Míla oppgav i klagen (se nr. 56 under for den nyeste 

beregningen). Mannvit forklarer en rekke relevante forskjeller: 

 Mílas regulerte takst for tjenester via leide fibersamband gjelder bare tjenester mellom 

eksisterende termineringspunkter med eksisterende overføringsutstyr. Fiberen som Vodafone 

leide, krevde imidlertid installasjon av overføringsutstyr på 30 forskjellige steder. Mannvit 

anslår at den gjennomsnittlige kostnaden ved å installere dette utstyret lå på ISK 4 millioner 

per tilkoblingspunkt, med en avskrivning på 15 % per år, anslåtte driftsomkostninger på 20 % 

av kapitalinvesteringen og veid gjennomsnittlig kapitalkostnad på 8,5 % av kapi-

talinvesteringen(25). Mannvit beregner at det var påkrevd med investeringer til en samlet årlig 

kostnad på ISK 52 millioner for at leieprisen betalt av Vodafone skulle kunne sammenlignes 

med Mílas tilbud.  

 I sin beregning tar Mílas utgangspunkt i den faktiske lengden på NATO-fiberen, nemlig 

1850 km. Selskapet beregner imidlertid sitt eget bud på punkt-til-punkt-basis, det vil si som 

direktelinjer mellom de relevante termineringspunktene. Når punkt-til-punkt-metoden 

anvendes på NATO-fiberens termineringspunkter på transaksjonstidspunktet, gir den en 

samlet lengde på bare 1283 km. 

 Mílas beregning bygger på en rabatt på 15 %, som er det maksimale Míla kan gi under sitt 

regulerte tilbud for en kontrakt med tre års varighet. På tidspunktet for leiekontrakten tilbød 

Míla imidlertid en rabatt på 25 % til kunder som leide fiber av tilsvarende lengde. I tillegg 

bør varigheten på ti år også føre til en høyere rabatt enn 15 %, som gjelder for en 

treårskontrakt. Mannvit går derfor ut fra en rabatt på 25 %. 

 Mannvit stiller dessuten spørsmål ved hvorvidt Mílas nåværende regulerte takst (ISK 7609 

per km/måned, som gjaldt fra 1. august 2011) er en god målestokk for markedsprisen. Den 

regulerte taksten er fastsatt av PFS basert på en analyse av de historiske kostnadene ved hele 

Mílas fibernett, inkludert alle relevante termineringspunkter, Mílas driftsutgifter på hvert av 

disse stedene, Mílas generelle kapasitetsutnyttelse osv. En rekke av disse kostnadsfaktorene 

er ikke relevante i forbindelse med den aktuelle NATO-fiberen, som er mye enklere og har 

færre tilkoblingspunkter. Mílas takst er dermed kostnadsbasert og kun relevant for Mílas 

egen situasjon, som avviker sterkt fra situasjonen til andre markedsaktører. Mannvit påpeker 

også at markedsaktørene på anbudstidspunktet ikke hadde muligheten til å leie optiske fibrer 

fra Míla, unntatt i spesielle tilfeller. De som anmodet om det, fikk rett og slett opplyst at det 

ikke var noen optiske fibrer tilgjengelig. Under disse omstendighetene er det ikke 

hensiktsmessig å referere til Mílas priser som markedspriser. Mannvit foreslår derfor heller å 

bruke den nyeste taksten i engrosleddet (ISK 5020 per km/måned, som gjelder fra 1. januar 

2014) til en annen operatør, Orkufjarskipti, som grunnlag for å beregne markedspris. Denne 

operatøren gir også en rabatt på 15 % på treårskontrakter.  

  

(24) Dokument nr. 753303. 

(25) Ved fastsettelsen av disse verdiene viser Mannvit spesielt til kostnadsanalysen i PFS’ avgjørelse nr. 14/2011, som 

er tilgjengelig her (på islandsk): http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-14_Leigulínur.pdf.  

http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-14_Leigulínur.pdf
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 Prisestimatet framlagt av Míla, samt taksten til Orkufjarskipti angitt over, viser til dagens 

priser. For at de skal gi mening, må de sammenlignes med leien Vodafone betaler i dag, som 

beløper seg til ISK 28 millioner per år.  

47) Mannvit anslår dermed at NATO-fiberens markedsleie (før investeringer) i utgangspunktet bør 

beregnes på grunnlag av punkt-til-punkt-avstanden på 1283 km og taksten til Orkufjarskipti på 

ISK 5020 per km/måned med en rabatt på 25 %, noe som gir en verdi på ISK 57 965 940 per år.  

48) Ved sammenligning av den ovennevnte verdien med leieavgiften Vodafone betaler, må det tas 

hensyn til at Vodafone måtte påregne en rekke kostnader for å gjøre fiberen klar til bruk og for å 

oppfylle sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten. Mannvit anslår disse kostnadene til ISK 52 

millioner per år. Når kostnadene legges til leieprisen som Vodafone betaler, og som i dag er ISK 

28 millioner per år, utgjør dette i sum ISK 80 millioner per år, eller godt over prisen på ca. ISK 58 

millioner som ble beregnet på grunnlag av taksten til Orkufjarskipti. Mannvit konkluderer derfor 

med at NATO-fiberens leiepris faktisk overstiger markedsverdien. 

49) Mannvit beregnet ikke virkningen på markedsverdien av restriksjonene knyttet til fiberens rolle i 

Islands og andre NATO-medlemmers forsvarsmekanisme og krisehåndtering. Islandske 

myndigheter anslår imidlertid at disse restriksjonene kan ha påvirket prisen negativt  

med 15–25 %. 

Den mulige støttens forenlighet 

50) I tilfelle tiltaket anses å utgjøre statsstøtte, hevder islandske myndigheter at slik støtte bør anses 

som forenlig med EØS-avtalens virkemåte med henvisning til artikkel 59 nr. 2 og/eller artikkel 61 

nr. 3 bokstav c).  

51) Islandske myndigheter har ved tidligere anledninger påpekt at tiltaket kan anses som finansiering 

av tjenester av allmenn økonomisk betydning, i tråd med prinsippene fastsatt i kapittel 2.2.2 av 

Overvåkingsorganets retningslinjer om bredbånd som gjaldt på det tidspunktet tiltaket ble vurdert.  

52) De islandske myndighetene hevder også at tiltaket kan anses som forenlig på grunnlag av EØS-

avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c). De bemerker at de tidligere har påvist at målene for tiltaket, 

herunder målet om økt offentlig tilgang til bredbånd i støttede områder, har vært i samsvar med 

felles interesser. De foreslår å anvende prinsippene i dagens retningslinjer om bredbånd på det 

aktuelle tiltaket, og hevder at det oppfyller alle de materielle forenlighetsvilkårene. 

8. Merknader fra berørte parter til åpningsvedtaket 

8.1 Míla(26) 

53) I sine merknader til åpningsvedtaket gjentar og utdyper Míla merkandene som selskapet allerede 

har framlagt i klagen og i påstanden for EFTA-domstolen.  

54) På spørsmålet om statsmidler og eierskap av fiberen hevder Míla i prinsippet at eierskapet ligger 

hos den islandske regjeringen. Til støtte for denne påstanden henviser Míla for det første til en 

rapport fra en særskilt komité for privatisering av den statseide teleoperatøren Landssími Íslands 

hf. (senere Síminn hf. og Míla ehf.) fra 2001. For det andre viser Míla til en kontrakt mellom den 

islandske regjeringen og Síminn hf. datert 27. mars 2001 vedrørende eierskap, drift og vedlikehold 

av fibrene. Míla mener at begge dokumentene bekrefter at eierskapet til fibrene ligger hos den 

islandske regjeringen. I henhold til Míla ble tiltaket imidlertid gitt av statsmidler uavhengig av 

hvorvidt fiberen formelt sett eies av den islandske regjering eller av NATO.  

  

(26) Merknadene til Míla som er oppsummert i dette avsnittet, finnes i dokument nr. 729699. 
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55) Míla argumenterer med at det ikke ble fastsatt noen markedspris ved inngåelsen av leiekontrakten 

om fiberen. Vodafone kunne dermed betale en leiepris under det Míla anser for å være 

markedsverdi, og som en følge får Vodafone en fordel sammenlignet med konkurrentene. Følgelig 

utgjør kontrakten med Vodafone statsstøtte. 

56) Míla framsetter også et oppdatert estimat på NATO-fiberens markedspris. Basert på den regulerte 

taksten (som gjelder fra 1. august 2011) for tilgang til én enkelt fiber på 7609 ISK per km/måned 

og en rabatt på 15 % for en kontrakt med varighet på tre år, bør markedsprisen for en fiber på 

1850 km være ISK 143 589 600 per år. 

57) Når det gjelder spørsmålet om forenlighet, anfører Míla at Overvåkingsorganet bør konkludere 

med at tiltaket ikke oppfyller de relevante kriteriene fastsatt i retningslinjer om bredbånd og derfor 

ikke er forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).  

58) Når det gjelder mulig forenlighet i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 som godtgjøring for 

tjenester av allmenn økonomisk betydning, anfører Míla at EFTA-statene ikke kan knytte 

spesifikke forpliktelser om å yte offentlige tjenester til tjenester som allerede ytes av foretak som 

driver under normale markedsvilkår. Ettersom Míla allerede tilbød den samme fibertjenesten på 

Island før tidspunktet da avtalen ble inngått med Vodafone, bør Overvåkingsorganet konkludere 

med at den islandske regjeringens tiltak ikke kan defineres som tjenester av allmenn økonomisk 

betydning. Følgelig kan man ikke gi statsstøtte i den aktuelle saken med henvisning til EØS-

avtalens artikkel 59 nr. 2.  

8.2 Vodafone(27) 

59) Vodafone er hovedsakelig av den oppfatning at avtalen med islandske myndigheter ikke innebærer 

statsstøtte. Uansett ville avtalen vært i samsvar med Altmark-prinsippene om tjenester av allmenn 

økonomisk betydning. For det andre anfører Vodafone at unntaket fastsatt i EØS-avtalens artikkel 

61 nr. 3 bokstav c) må komme til anvendelse dersom det skulle bli påvist et element av støtte i 

saken. 

60) Når det gjelder forenlighet, mener Vodafone at retningslinjer om bredbånd er relevante for 

vurderingen av det aktuelle tiltaket. Vodafone understreker at selv om det finnes en 

nettverksoperatør i et gitt område, betyr det ikke nødvendigvis at det ikke eksisterer en 

markedssvikt eller et utjevningsproblem. Tvert imot har Mílas monopolstilling på det relevante 

markedet påvirket både kvaliteten og prisen på tjenestene som tilbys til innbyggerne. Det var få 

eller ingen utsikter til at tredjemenn ville bygge en alternativ infrastruktur. Utleien av NATOs 

fiberoptiske kabel var derfor godt egnet til å bøte på manglende infrastrukturkonkurranse og 

redusere de aktuelle problemene som skyldtes Mílas monopolstilling.  

61) Det hadde tidligere blitt anvendt reguleringstiltak uten at man hadde oppnådd like 

konkurransevilkår på markedet. Som et resultat forble konkurransen på markedet ineffektiv. Det 

bemerkes spesielt at Míla hadde lyktes i å stenge Vodafone ute fra det relevante markedet ved å 

nekte tilgang til essensielle installasjoner.  

62) Da den omstridte avtalen ble inngått, førte det til at konkurransen økte betydelig, hovedsakelig i 

landdistriktene, og dermed økte forbrukernes velferd. Som et eksempel var Vodafone i stand til å 

tilby Internett-forbindelser i kommunen Öræfasveit, et avsidesliggende landdistrikt der klager 

tidligere hadde kunngjort at han ikke ville tilby slike tjenester. 

63) Leieavtalen var en viktig forutsetning for at Vodafone kunne bygge opp og begynne å tilby 

tjenester i denne delen av landet. Míla hadde brukt forhalingstaktikk ved å nekte Vodafone felles 

tilgang til installasjoner. Vodafone måtte anmode om å få en formell avgjørelse fra PFS i 

tilgangsspørsmålet, og denne ble kunngjort 1. november 2010. Som et resultat av den omstridte 

leieavtalen var Vodafone i stand til å øke tilbudet i engrosleddet, slik at det omfattet mer enn 30 

ulike tjenester.  

  

(27) Merknadene til Vodafone oppsummert i dette avsnittet finnes i dokument nr. 723556. 
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8.3 Privatperson(28) 

64) En privatperson inngav merknader om sine erfaringer i arbeidet med å innføre fiberoptisk 

bredbåndsinfrastruktur i tre små og avsidesliggende kommuner: Öræfasveit, Kirkjubæjarklaustri 

og Mýrdal. Alle de tre systemene er knyttet til Vodafones drift av fiberoptisk kabel. Det var bare 

Vodafone som på forespørsel var villig til å engasjere seg for å tilby tjenestene til innbyggerne og 

bedriftene i disse kommunene. Andre teleoperatører svarte ikke på forespørselen fra innbyggerne. 

Da bredbånd ble en realitet i Öræfasveit, besluttet ytterligere to kommuner å investere i å legge en 

fiberoptisk kabel til alle innbyggerne, dvs. Skeiða- og gnúpverjahreppur og 

Hvalfjarðarstrandarhreppur. Privatpersonen er av den oppfatning at dersom Vodafone ikke hadde 

leid den optiske NATO-fiberen, ville det tatt mye lengre tid før avsidesliggende regioner på Island 

hadde fått tilbud om teletjenester.   

  

(28) Merknadene oppsummert i dette avsnittet finnes i dokument nr. 729917. 
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II. VURDERING 

1. Om det foreligger statsstøtte 

1.1 Innledning 

65) I de følgende kapitlene vil Overvåkingsorganet vurdere om kontrakten mellom det islandske 

forsvarskontoret og Vodafone der sistnevnte leier en optisk fiber som tidligere ble drevet på vegne 

av NATO, utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

66) Et tiltak utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 dersom følgende 

kumulative vilkår er oppfylt: Tiltaket i) er gitt av staten eller av statsmidler, ii) gir en økonomisk 

fordel til et foretak, iii) er selektivt og iv) vil kunne vri konkurransen og samhandelen mellom 

avtalepartene. 

1.2 Statsmidler  

67) Ifølge EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 må tiltaket gis av staten eller av statsmidler for å utgjøre 

støtte.  

68) Míla mener prinsipielt at eierskapet til fibrene ligger hos den islandske regjeringen. Tiltaket ble 

imidlertid gitt av statsmidler uavhengig av om fiberen formelt sett eies av den islandske 

regjeringen eller av NATO. 

69) Islandske myndigheter har klargjort at det er NATO som eier fibrene, jf. avsnitt I.4 og I.7 over. 

Midlene (dvs. de tre fibrene) eies ikke av den islandske staten eller noen av dens organer. Midlene 

ble finansiert og bygget av NATO, som eier dem permanent. Avtalene mellom NATO og 

islandske myndigheter er basert på prinsippet om ingen kostnader eller fortjeneste, som bekreftet i 

artikkel 5, 15 og 16 av den islandske forsvarsloven nr. 34/2008. Den islandske regjeringen har 

likevel utstrakte bruksretter og andre råderetter, herunder rett til å leie ut fibrene og bruke 

inntektene til vedlikehold og andre driftskostnader(29). Denne bruksretten er imidlertid underlagt 

NATOs sikkerhetsregler og fortrinnsrett. NATO mottar videre eventuelle inntekter som overstiger 

fibrenes driftskostnader. NATO skal også betale for større reparasjoner eller utskiftninger på 

grunn av force majeure-hendelser(30). 

70) Med henvisning til merknadene fra islandske myndigheter mener Overvåkingsorganet at den 

aktuelle fiberen ikke eies av den islandske staten. Imidlertid er spørsmålet om eierskapet til 

fiberen ikke avgjørende for Overvåkingsorganets vurdering. Det er ubestridt at den islandske 

staten har råderett som gir den rett til å leie ut fiberen. Som Míla ganske riktig har påpekt: For at 

de aktuelle midlene, dvs. leieretten, skal utgjøre statsmidler, er det tilstrekkelig at de var under 

offentlig kontroll og stilt til rådighet for de nasjonale myndighetene(31), selv om de ikke var de 

offentlige myndighetenes eiendom(32).  

71) Når det gjelder statsmidler, var målet med anbudsprosedyren og utleien av fiberen angitt i avsnitt 

I.2 ikke å gi subsidier til interesserte leiere, men tvert imot å redusere utgiftene som den islandske 

staten var forpliktet til å betale for drift og vedlikehold av NATO-fibrene den hadde til rådighet. 

Som beskrevet i nr. 36 over har islandske myndigheter forklart at deres avtaler med NATO er 

basert på prinsippet om ingen kostnader eller fortjeneste. Dette betyr at alle inntektene fra utleie av 

fiberen først brukes til å betale for driftskostnader og mindre reparasjoner. Dersom inntektene 

overstiger disse kostnadene, skal resten betales tilbake til fiberens eier, nemlig NATO. Dersom 

kostnadene overstiger inntektene, eller ved større reparasjoner eller utskiftninger på grunn av force 

majeure-hendelser, er islandske myndigheter ikke ansvarlig for de relevante kostnadene. I stedet 

blir kostnadene ved reparasjoner på kabelen delt mellom eierne basert på hvor mange fibrer de 

eier. I anbudskonkurransen ble denne ordningen gjenspeilet i en minstepris som tilsvarte Islands 

betalingsforpliktelser for drift og vedlikehold. Anbudet ble derfor utformet for å forhindre at det 

  

(29) Se den islandske forsvarsloven nr. 34/2008 § 16. 

(30) Se avsnitt I.4 over for en nærmere beskrivelse av avtalene mellom Island og NATO. 

(31) Se for eksempel dommene i Essent Netwerk Noord, C-206/06, EU:C:2008:413, nr. 70 og Frankrike mot Ladbroke 

Racing og Kommisjonen, C-83/98, EU:C:2000:248, nr. 50. 

(32) Dommen i Air France mot Kommisjonen, T-358/94, EU:T:1996:194, nr. 65–67. 
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tæres på statsmidler som følge av leieretten som ble lagt ut på anbud. Etter Overvåkingsorganets 

oppfatning er det relevant å vurdere hvorvidt en ordning av denne typen under de særlige 

omstendigheter i den aktuelle saken – i en situasjon der eventuell ytterligere inntekt må 

videreføres til en tredjemann under en internasjonal forpliktelse – kan anses å oppfylle kravet i 

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 om at tiltaket er gitt av staten eller av statsmidler. Ettersom det ble 

konkludert med at tiltaket ikke vil medføre en økonomisk fordel (se avsnitt 1.3 nedenfor), trenger 

imidlertid ikke Overvåkingsorganet vurdere dette punktet ytterligere. 

1.3 Fordel 

1.3.1 Generelt 

72) For at tiltaket skal utgjøre statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, må det gi 

foretaket en fordel.  

73) Foretak er enheter som utøver økonomisk virksomhet, uavhengig av deres rettslige status og 

måten de finansieres på. Økonomisk virksomhet er virksomhet som består av å tilby varer eller 

tjenester på et marked. Den påståtte mottakeren av tiltaket er Vodafone Iceland. Selskapet er aktivt 

på markedet for elektronisk kommunikasjon og det tilbyr fasttelefoni- samt mobil- og 

dataoverføringstjenester på Island. Følgelig vil eventuell støtte i forbindelse med statens utleie av 

den optiske NATO-fiberen være gitt til et foretak. 

74) En fordel, etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, er en økonomisk fordel som et foretak ikke ville ha 

oppnådd under ordinære markedsforhold, og som dermed plasserer foretaket i en mer fordelaktig 

posisjon enn sine konkurrenter. For at det skal utgjøre støtte, må tiltaket gi Vodafone fordeler som 

fritar selskapet fra utgifter som det vanligvis ville ha måttet dekke fra eget budsjett. Dersom 

transaksjonen ble gjennomført på gunstige vilkår, i den forstand at Vodafone betalte en leieavgift 

under markedspris, mottok selskapet en fordel i henhold til statsstøttereglene.  

75) For å undersøke dette spørsmålet anvender Overvåkingsorganet ”testen med privat selger”(33), der 

adferden til stater eller offentlige myndigheter som selger eller leier ut eiendeler, sammenlignes 

med adferden til private økonomiske aktører. I motsetning til islandske myndigheter mener 

Overvåkingsorganet at prinsippet kan brukes i denne saken selv om Island ikke eier den aktuelle 

fiberen, ettersom kontrakten med Vodafone gjelder en leierett som Island har rett til å utnytte. 

Imidlertid må vurderingen ta hensyn til de spesifikke forholdene som gjelder for denne leieretten, 

særlig det at islandske myndigheter bare kan tilby å leie ut fiberen i den stand den hadde da den 

ble brukt til forsvarsformål, med bare noen få tilkoblingspunkter tilgjengelig for kommersielle 

formål, samt NATOs spesielle oppsigelsesrett i tilfelle krig. Overvåkingsorganet bemerker også at 

utleieretten som Island har rådighet over, er underlagt en kontraktsmessig forpliktelse som sier at 

eventuelle leieinntekter som overskrider fiberens drifts- og vedlikeholdskostnader, skal overdras 

til NATO. 

76) Formålet med å anvende testen med privat selger er å vurdere om et salg eller en leieavtale som er 

gjennomført av en offentlig instans, har medført statsstøtte. Dette gjøres ved å undersøke om en 

privat selger, under ordinære markedsforhold, kunne ha oppnådd samme eller bedre pris. Den 

offentlige myndigheten må se bort fra offentlige mål og i stedet fokusere på ett enkelt mål, nemlig 

det å oppnå markedsmessig avkastning eller overskudd på investeringene sine og en markedspris 

på salget eller utleien av eiendelen(34). Overvåkingsorganet bemerker imidlertid at denne 

vurderingen normalt må ta hensyn til eventuelle særlige rettigheter eller forpliktelser knyttet til 

den aktuelle eiendelen, spesielt de som kan påvirke markedsprisen.  

  

(33) Informasjon om anvendelsen av ”testen med privat selger” finnes i sak E-12/11 Asker Brygge [2012] EFTA Ct. 

Rep. 536 og dommen i Land Burgenland mfl. mot Kommisjonen, C-214/12 P, C-215/12 P og C-223/12 P, 

EU:C:2013:682. Disse sakene gjelder salg av en direkte eiendomsrett til en tomt, men de gir også en rettesnor for 

salg av andre rettigheter til landeiendommer, inkludert leieretten i den aktuelle saken. 

(34) Dommen i Land Burgenland mfl. mot Kommisjonen, C-214/12 P, C-215/12 P og C-223/12 P, EU:C:2013:682.  
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77) Det finnes visse indikatorer som kan brukes til å vurdere samsvar med markedsmessige vilkår og 

om prisen som avtales i en transaksjon, tilsvarer markedspris. En åpen, tydelig og betingelsesløs 

anbudsrunde er vanligvis en egnet metode for å sikre at nasjonale myndigheter selger eller leier ut 

eiendeler i samsvar med testen med privat selger, og at markedsverdi har blitt betalt for de aktuelle 

varene og tjenestene. Selv om det ikke avholdes en ryddig anbudsprosedyre eller det skjer en feil i 

prosedyren, innebærer det ikke automatisk at man kan anta at det foreligger statsstøtte. Lovene om 

offentlige anskaffelser og lovene om statsstøtte eksisterer parallelt, og det er ingen grunn til at 

overtredelse av for eksempel en bestemmelse om offentlige anskaffelser automatisk skal bety at 

statsstøttereglene er brutt(35).  

78) På den annen side er det anført i Land Burgenland-saken, sitert i nr. 97 i EFTA-domstolens dom i 

sak E-1/13 at ”der en offentlig myndighet selger et foretak den eier, gjennom en åpen, tydelig og 

betingelsesløs anbudsprosedyre, kan det antas at markedsprisen tilsvarer det høyeste budet, 

forutsatt at man for det første har fastsatt at budet er bindende og troverdig, og for det andre at 

det ikke finnes grunnlag for å ta hensyn til andre økonomiske faktorer enn prisen”(36). Det samme 

prinsippet må gjelde ved utleie av eiendeler. En privat aktør som leier ut eiendelene sine, prøver 

normalt å innhente det beste budet med vekt på pris, og tar for eksempel ikke hensyn til elementer 

som handler om den tiltenkte bruken av disse eiendelene, med mindre de kan påvirke verdien av 

eiendelene etter leieperioden. Det kan derfor antas, forutsatt at de nevnte forutsetningene er 

oppfylt, at markedsprisen er den høyeste prisen som en privat aktør som handler under normale 

konkurransevilkår, er villig til å betale for bruken av de aktuelle eiendelene(37). 

79) Det følger av ovenstående at salg eller utleie av eiendeler kan utgjøre statsstøtte selv når det skjer 

gjennom en konkurranseprosedyre. Særlig kan en slik situasjon oppstå når kjøperen er pålagt 

forpliktelsene som fører til en lavere pris. Typen forpliktelser som har en slik virkning, er de som 

pålegges for å oppnå offentlige mål og reduserer kjøperens forventede overskudd. Slike 

forpliktelser blir normalt ikke pålagt av en privat aktør ettersom de reduserer det høyeste 

inntektsbeløpet som kan oppnås ved salg eller utleie av eiendelen.  

1.3.2 Anbudsprosessen og tildelingskriteriene  

80) På bakgrunn av ovennevnte betraktninger må Overvåkingsorganet undersøke om 

anbudskonkurransen og tildelingskriteriene var tilstrekkelig og velegnet for å fastsette 

markedspris. For å kontrollere dette må Overvåkingsorganet vurdere om staten handlet som en 

privat aktør da den utarbeidet anbudskonkurransen og tildelingskriteriene, eller om den tok mer 

hensyn til offentlig politikk og regulering.  

81) Anbudsprosessen og argumentene som har blitt framsatt når det gjelder bruken av de valgte 

tildelingskriteriene, er beskrevet nærmere i avsnitt I.2.1 over samt i vedtak nr. 299/14/COL. Som 

angitt i tabell 1 besto tildelingskriteriene av seks separate elementer som skulle evalueres, hvert 

med en vekt på 10 % eller 15 %, med unntak av kriteriet for å fremme konkurranse, som hadde en 

vekt på 40 %. 

82) Islandske myndigheter har nå klargjort at i tillegg til leieprisen (som representerer 15 % av 

tildelingskriteriene), bør kriteriet knyttet til antall nettverkstermineringspunkter (ytterligere 15 % 

av tildelingskriteriene) også anses som en priskomponent ettersom termineringspunktene er 

nødvendige for tjenesten, og verdien av tjenesten er positivt korrelert med antall 

termineringspunkter. Hvert termineringspunkt krever betydelige investeringer i utstyr (se estimatet 

fra Mannvit-studien i avsnitt I.31) over). Disse kommer utleier til gode når leieavtalen opphører, 

og påvirker dermed verdien av den aktuelle leieretten etter leieperioden(38). Overvåkingsorganet 

mener derfor at konkurransekriteriene knyttet til pris utgjorde til sammen 30 % av 

tildelingskriteriene. Hensynene til å fremme konkurranse (40 %), én enkelt takst i hele landet 

(10 %), så vel som tilbud (10 %) og oppstart av tjenester (10 %) veier likevel tyngre enn 

priskomponentene.  

  

(35) Dommen i SIC mot Kommisjonen, T-442/03, EU:T:2008:228, nr. 147. Se den tilsvarende dommen i Matra mot 

Kommisjonen, C-225/91, EU:C:1993:239, nr. 44. 

(36) Se dommen i Land Burgenland mot Europakommisjonen, C-214/12 P, C-215/12 P og C-223/12 P, 

EU:C:2013:682, nr. 94. 

(37) Se for eksempel dommene i Banks, C-390/98, EU:C:2001:456, nr. 77, og Tyskland mot Kommisjonen, C-277/00, 

EU:C:2004:238, nr. 80. 

(38) Verdiøkningen er relevant i denne saken ettersom Island må overdra eventuell fortjeneste på leieavgiften til NATO 

i henhold til prinsippet om ingen kostnader eller fortjeneste. 
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83) På anbudstidspunktet eide og drev Míla de fleste telekommunikasjonsinstallasjonene i de ulike 

områdene på Island. For at NATO-fibrene skulle bli klare til bruk, måtte fiberoperatørene 

investere i monteringssteder. Etter Overvåkingsorganets oppfatning ville kriteriene om oppstart av 

tjenester (10 %) og tilbud av tjenester (10 %) favorisere Míla. Med andre ord besto 

tildelingskriteriene av to prisrelaterte elementer og fire som ikke var prisrelaterte. Av elementene 

som ikke var prisrelaterte, var sannsynligvis ett element – det som var vektet høyest – sannsynlig 

til ulempe for den etablerte nettleverandøren Míla, mens to elementer sannsynlig favoriserte Míla 

på bekostning av potensielle nye markedsaktører. 

84) Testen med privat selger innebærer at markedsprisen som hovedregel tilsvarer den høyeste prisen 

som en privat aktør som opptrer under normale konkurranseforhold, er villig til å betale. Imidlertid 

er dette prinsippet ikke uten unntak. Unntakene dreier seg for det første om tilfellene der det kan 

fastslås at det aktuelle budet ikke er bindende eller troverdig, eller ikke kan sammenlignes med et 

lavere bud. For det andre forutsetter antakelsen, som anført i Land Burgenland, nr. 94, at ”det ikke 

finnes grunnlag for å ta hensyn til andre økonomiske faktorer enn prisen”. Et eksempel på en slik 

begrunnelse finnes i sak T-244/08, Konsum Nord mot Kommisjonen(39). I den saken hadde en 

kommune i Sverige solgt en tomt til en supermarkedkjede til en pris under den prisen som ble 

tilbudt av høystbydende. Underretten fastslo at markedsverdien til den aktuelle tomten ikke kunne 

fastsettes utelukkende basert på at det fantes et høyere bud, uten at man vurderte de særlige 

omstendighetene som ble påberopt av svenske myndigheter. Videre fastslo domstolen i sak C-

39/14, BVVG, at en nasjonal lovbestemmelse som gjorde det mulig for en offentlig myndighet å 

avvise et anbud på en jordbrukseiendom som var uforholdsmessig høyt og av en spekulativ natur, 

ikke innebar statsstøtte, forutsatt at det førte til en pris som lå så nær som mulig opp til 

markedsverdien på den aktuelle eiendommen(40). 

85) Denne rettspraksisen er ikke direkte relevant for den aktuelle saken, ettersom Míla ikke la inn bud. 

Likevel hevder islandske myndigheter at valget av tildelingskriteriene var berettiget i den aktuelle 

saken. Særlig hevder de at det omstridte konkurransefremmende kriteriet var beregnet på å 

håndtere den påståtte monopolstrukturen til det relevante markedet dominert av den etablerte 

leverandøren, Míla. Overvåkingsorganet bemerker også at Míla selv erklærte at selskapet ikke 

hadde noen økonomisk grunn til å delta i anbudet, ettersom det allerede hadde rikelig 

overføringskapasitet på egne fibrer.  

86) I denne saken er imidlertid de særlige omstendigheter som ble påberopt av islandske myndigheter 

ikke tilstrekkelige til å vise at en privat leverandør i samme situasjon ville ha utformet 

anbudskonkurransen på en lignende måte. I sak E-1/13 fant EFTA-domstolen at det kunne se ut 

som de andre tildelingskriteriene enn pris gjenspeilet hensyn til offentlige mål eller regulering, noe 

en privat investor ikke ville anse som relevant. Overvåkingsorganet mener også at 

anbudskriteriene som ikke var prisrelaterte, delvis gjenspeilet hensyn til offentlige mål eller 

regulering, for eksempel det å fremme konkurranse, forbedre offentlig bredbåndstilgang og 

regional utjevning, som en privat investor ikke ville ansett som relevant. Disse tildelingskriteriene 

veier tyngre enn kriteriene knyttet til pris.  

87) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at tildelingskriteriene i anbudet ikke oppfyller 

kravene i testen med privat selger. Følgelig kan utfallet av anbudskonkurransen ikke brukes som 

en pålitelig indikator for å fastsette markedspris på den aktuelle leieretten.  

1.3.3 Sakkyndig verdivurdering av leieretten 

88) Som nevnt over gjør ikke mangelen på en tilstrekkelig anbudsprosess det umulig for 

Overvåkingsorganet å bruke testen med privat selger. Imidlertid må Overvåkingsorganet 

undersøke den aktuelle transaksjonens innhold og særlig sammenligne den avtalte prisen med 

markedspris. For dette formålet refererer Overvåkingsorganet normalt til en uavhengig sakkyndig 

verdivurdering som en indikator for markedsprisen. En slik vurdering bør ideelt sett være 

utarbeidet på transaksjonstidspunktet. Imidlertid kan Overvåkingsorganet også basere seg på en 

verdivurdering gjort i ettertid(41).  

  

(39) Dommen i Konsum Nord ekonomisk förening mot Europakommisjonen, T-244/08, EU:T:2011:732.  

(40) Dommen i BVVG, C-39/14, EU:C:2015:470, nr. 42. 

(41) Sak E-12/11 Asker Brygge [2012] EFTA Ct. Rep. 536, nr. 81. 
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89) Islandske myndigheter har framlagt en verdivurdering fra Mannvit, et internasjonalt 

konsulentselskap med fokus på Island, som jevnlig fungerer som sakkyndig rådgiver i 

infrastrukturprosjekter. Vurderingen er datert 30. januar 2015.  

90) Overvåkingsorganet påpeker at Mannvit allerede hadde fungert som rådgiver for islandske 

myndigheter i anbudsprosessen. Islandske myndigheter ba dessuten om verdivurderingen som svar 

på prisoverslaget framsatt av klager. Overvåkingsorganet har ikke funnet noen indikasjon på at 

disse forholdene har påvirket de sakkyndige rådgivernes objektivitet, men under disse 

omstendighetene anser Overvåkingsorganet det likevel for nødvendig å undersøke 

verdivurderingen nærmere. 

91) I denne forbindelse bemerker Overvåkingsorganet for det første at vurderingen av den aktuelle 

leierettens markedsverdi er særlig komplisert på grunn av at eiendelen er av en spesiell natur 

(inkludert NATOs oppsigelsesretter), og at sektoren er omfattet av regulering. Videre må man ta i 

betraktning at det eksisterer to priselementer, nemlig leieavgiften og investeringene i 

termineringspunktene. 

92) Mannvit-vurderingen er basert på en sammenligning mellom to ulike scenarioer for tilgang til 

fiberkabelen rundt Island: En operatør kan enten leie NATO-fiberen (som Vodafone har gjort) 

eller alternativt kjøpe tilgang fra Míla, som tilbyr et regulert produkt i engrosleddet (faste leide 

linjer) til en regulert pris. Med en slik valgmulighet vil en markedsaktør som ønsker tilgang til 

fiberkabelen, ikke være villig til å betale mer enn prisen for det regulerte produktet i engrosleddet, 

nemlig tilgangen som Míla tilbyr. Den regulerte prisen i engrosleddet fungerer dermed som et 

pristak for utleien av NATO-fiberen, selv om den kanskje ikke direkte gjenspeiler markedsprisen 

på leieretten på grunn av elementene som er beskrevet i de følgende punktene. 

Overvåkingsorganet anser denne tilnærmingen basert på prissammenligning for å være rimelig, 

ettersom det finnes to alternativer for å skaffe seg tilgang til parallelle fibrer i samme kabel(42).  

93) Prissammenligningen i Mannvit-vurderingen samt den nyeste prissammenligningen framlagt av 

klager er ikke basert på prisene på anbudstidspunktet. Under de særlige omstendighetene i den 

aktuelle saken mener Overvåkingsorganet at de framlagte prisreferansene likevel gir en god 

indikator på markedsprisen på transaksjonstidspunktet.  

94) De regulerte prisene i engrosleddet som blir brukt som sammenligningsgrunnlag, er basert på 

historiske kostnader og forblir vanligvis uendret over flere år(43). For eksempel er Mílas regulerte 

takst på ISK 7609 per km/måned basert på en kostnadsanalyse utarbeidet i 2010 og ferdigstilt i 

mai 2011(44). Taksten har vært gjeldende fra 1. august 2011 til 2015 og har forblitt uendret i dette 

tidsrommet. Dette viser at de regulerte takstene i engrosleddet som brukes i prissammenligningen, 

vanligvis er stabile over tid, og at særlig Mílas takst er basert på en kostnadsanalyse gjennomført 

på omtrent samme tidspunkt som kontrakten av 1. februar 2010 med Vodafone. Leien som 

Vodafone betaler, justeres videre i samsvar med byggekostnadsindeksen fra juni 2008 (dvs. på 

anbudstidspunktet). Når denne indeksreguleringen tas i betraktning, kan den framlagte 

beregningen basert på dagens priser gi en god indikasjon på om hvorvidt leieretten ble overdratt til 

markedsvilkår på transaksjonstidspunktet. 

95) Som forklart i avsnitt I.7 over framhever Mannvit en rekke forskjeller mellom det regulerte 

produktet i engrosleddet som blir tilbudt av Míla, og fiberen som blir tilbudt av NATO. Disse 

forskjellene bør tas i betraktning når prisene sammenlignes.  

  

(42) Overvåkingsorganet framhever at i henhold til regelverket har Míla plikt til å gi engrosleddet tilgang til fibernettet. 

De rapporterte problemene med tilgangen fra Míla gjør ikke at prissammenligningen blir ugyldig, ettersom det 

finnes et tilgjengelig rettsmiddel i form av at PFS krever at Míla gir reell tilgang, slik tilsynet har gjort ved flere 

anledninger.  

(43) Ifølge PFS’ avgjørelse nr. 14/2011, side 7, ble Mílas forslag om å oppdatere taksten løpende basert på inflasjon 

avvist av PFS. PFS’ avgjørelse er tilgjengelig her: http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-

14_Leigulínur.pdf. 

(44) Se PFS’ avgjørelse nr. 14/2011, side 18.  

http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-14_Leigulínur.pdf
http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-14_Leigulínur.pdf
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96) For det første mener Overvåkingsorganet det er rimelig at Mannvit justerer lengden på NATO-

fiberen som skal tas i betraktning ved prisberegningen, ettersom prisene vanligvis beregnes på 

punkt-til-punkt-basis (dvs. som direktelinjer mellom de relevante termineringspunktene). Når den 

anvendes på NATO-fiberens eksisterende termineringspunkter på transaksjonstidspunktet, 

konkluderer Mannvit-vurderingen med at 1283 km er den samlede lengden som skal brukes i 

beregningen.  

97) Mannvit vurderer deretter hvilken pris og rabatt i engrosleddet det er mest hensiktsmessig å 

anvende i den aktuelle saken.  

98) Vurderingen understreker at Mílas regulerte takst (ISK 7609 per km/måned) kanskje ikke er en 

korrekt målestokk for markedsprisen, ettersom den regulerte taksten er basert på kostnadene og 

utnyttelsesgraden ved hele Mílas fibernett, inkludert alle de relevante termineringspunktene til 

Míla, og ikke bare et fibernett som er sammenlignbart med det til NATO-fiberen. Mannvit 

påpeker at NATO-fiberen er enklere og har langt færre termineringspunkter, og dette indikerer at 

det korrekte kostnadsgrunnlaget bør være lavere. Mannvit foreslår derfor å heller bruke den nyeste 

taksten i engrosleddet til en annen operatør, Orkufjarskipti, som grunnlag for å beregne 

markedspris. Taksten til Orkufjarskipti er ISK 5020 per km/måned. 

99) Mannvit vurderte også rabattsatsen og konkluderte med at rabatten på prisen i engrosleddet bør 

være 25 %, i stedet for maksimalt 15 %, som i dag er tilgjengelig for 3-årskontrakter. Mannvit 

begrunner denne justeringen med å påpeke at leieperioden er 10 år, altså langt over varigheten det 

er tale om i de regulerte takstene til Míla og Orkufjarskipti. Den er videre begrunnet med rabatten 

på 25 %, som Míla tilbyr til kunder som leier en fiber av tilsvarende lengde som NATO-fiberen på 

anbudstidspunktet. 

100) Overvåkingsorganet er enig i at Mílas regulerte takst for faste leide linjer ikke kan likestilles med 

markedspris i den aktuelle saken. Mílas takst er ikke bare basert på investerings- og 

driftskostnadene ved fibrer i samme kabel som NATO-fiberen (som mest sannsynlig allerede har 

blitt avskrevet), men også på nyere investeringer i andre fibrer. Imidlertid bemerker 

Overvåkingsorganet at taksten til Orkufjarskipti framsatt av Mannvit heller ikke er et ideelt 

referansepunkt, ettersom den er basert på operatørens – et kraftselskaps – individuelle 

kostnadsstruktur. Overvåkingsorganet erkjenner at det tilsynelatende ikke finnes noen perfekt 

sammenligningsgrunnlag, ettersom man ikke har tilgang til markedspriser som gjelder spesielt for 

NATO-fibrene samt de parallelle fibrene i samme kabel. 

101) Overvåkingsorganet har lignende betenkeligheter når det gjelder hvilken rabatt som skal anvendes. 

De tilgjengelige tilbudene i engrosleddet gir bare 15 % rabatt på en treårskontrakt. Det er 

imidlertid sannsynlig at en markedsaktør vil gi større rabatter for en lengre kontrakt og svært store 

volum. Overvåkingsorganet bemerker at en rabatt på 25 % tidligere var tilgjengelig fra Míla til et 

formål som var svært likt(45). 

102) Sett i lys av det ovennevnte anser Overvåkingsorganet det for hensiktsmessig å anslå et 

prisområde for markedsprisen på NATO-fiberens leierett, basert på prisen for tilgang i 

engrosleddet og antagelsene om rabatten som er drøftet over.  

Pris per km/måned 
–15 % rabatt 

(* 1283 km * 12) 

–25 % rabatt 

(* 1283 km * 12) 

Míla (7609 ISK) ISK 99,6 mill. ISK 87,9 mill. 

Orkufjarskipti (5020 ISK) ISK 65,7 mill. ISK 58,0 mill.  

Gjennomsnitt per rabatt  ISK 82,7 mill.  ISK 73,0 mill. 

Samlet gjennomsnitt ISK 77,9 mill. 

Tabell 3: Estimerte markedsprisområder (leiepris per år) basert på tilgjengelige takster og antagelser om 

rabatt  

  

(45) I beslutning nr. 14/2011 oppgir PFS på side 6 at tilsynet samtykker i Mílas forslag om nye rabattstrukturer. De nye 

rabattene avhenger av kontraktenes lengde. En rabatt på 5 % gis for en 1-årskontrakt, 10 % for toårskontrakter og 

15 % for treårskontrakter. Det nevnes imidlertid ikke noe om kontrakter av lengre varighet. Det kan være rimelig 

at den prosentvise økningen i rabattsatsen ikke er en helt lineær funksjon av varigheten (som Míla og PFS har blitt 

enige om for de første tre årene), og derfor synes det å være realistisk med en rabatt på 25 % for en kontrakt  

på ti år. 
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103) Tabell 3 over viser et prisområde fra ISK 58 millioner – den anslåtte markedsprisen i Mannvit-

vurderingen – til et maksimum på ca. ISK 100 millioner. Gjennomsnittlig anslag for markedspris 

er ca. ISK 78 millioner.  

104) Ifølge kontrakten av 1. februar 2010 betaler Vodafone en leieavgift på ISK 19 150 000 (ekskl. 

mva.) for leieretten. Avgiften er indeksjustert fra 19. juni 2008 i samsvar med 

byggekostnadsindeksen og forfaller 1. juli hvert år. Overvåkingsorganet bemerker at takstene til 

Míla og Orkufjarskipti ikke indeksreguleres. Følgelig må virkningen av indeksreguleringen tas i 

betraktning i sammenligningen. 

105) Vodafones leiebetalinger er indeksert til byggekostnadsindeksen(46). Ifølge statistikk økte 

byggekostnadene kraftig etter finanskrisen høsten 2008 og i løpet av 2009, med opptil 30 % per år. 

Etterpå har de imidlertid økt moderat, med en liten stigning på slutten av 2011 og i begynnelsen av 

2012. Mellom juni 2008 og juli 2010, da den første leiebetalingen forfalt, hadde indeksen allerede 

steget med 20,5 %.  

106) Indeksens utvikling etter januar 2008 og prosentvis endring fra foregående år er illustrert i grafen 

under:  

 

Graf 1: Byggekostnadsindeksen fra januar 2008, kilde: statistisk sentralbyrå på Island 

107) Kontrakten av 1. februar 2010 var basert på en leieavgift på ISK 19 150 000 før indeksregulering. 

Innen andre halvår av 2010 hadde indeksreguleringen ført til at leieavgiften økte til ca. ISK 23 

millioner. I dag er Vodafone omtrent midt i leiekontrakten på ti år og betaler en leieavgift på ca. 

ISK 28 millioner. Forutsatt at byggekostnadsindeksen fortsetter å øke gradvis slik den har gjort i 

løpet av de siste 4–5 årene, representerer denne prisen også et rimelig gjennomsnitt for årlig 

leieavgift regnet over kontraktens levetid.  

108) Overvåkingsorganet mener derfor at leieavgiften på ISK 28 millioner som Mannvit har basert seg 

på, utgjør en rimelig prissammenligning i den aktuelle saken. For at NATO-fiberens leieavgift 

skal kunne sammenlignes med takstene på installasjoner som utnyttes kommersielt, må det tas 

behørig hensyn til den betydelige investeringen i overføringsutstyr som operatøren av NATO-

fiberen, Vodafone, må foreta for at fiberen skal bli egnet til kommersielt bruk. Mannvit anslår en 

årlig kostnad på ISK 52 millioner for investeringene som er påkrevd for at leieprisen betalt av 

  

(46) Byggekostnadsindeksen er utarbeidet av Hagstofa Íslands (Islands statistiske sentralbyrå) og tilgjengelig på dets 

nettsted. Se http://www.hagstofa.is/en/statistics/business-sectors/industry/building-cost-index/.  
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Vodafone skal kunne sammenlignes med Mílas bud, og for at anbudsvilkårene om nødvendige 

investeringer i nye termineringspunkter skal overholdes(47). Overvåkingsorganet påpeker at 

beløpet som Mannvit har anslått, både tar hensyn til teknisk utstyr for å gjøre NATO-fiberen klar 

til bruk og priselementet som framgår av anbudskonkurransen, og som er knyttet til investeringer i 

nye termineringspunkter. Overvåkingsorganet har kryssjekket sakkyndiges overslag over 

investeringskostnadene knyttet til termineringspunktene (til sammen ISK 120 millioner) mot de 

faktiske investeringene som skal utføres av Vodafone, til sammen ISK 130 millioner. 

Overvåkingsorganet påpeker at Vodafone i tillegg må betale en årlig lisensavgift for utstyret på 

ISK 7,5 millioner, som Mannvit ikke tok hensyn til. 

109) På bakgrunn av ovenstående er det årlige økonomiske bidraget fra Vodafone i form av samlede 

leiebetalinger og investeringskostnader på ca. ISK 87,5 millioner (inkludert årlig lisensavgift). Når 

Vodafones finansielle bidrag sammenlignes med anslått markedspris på leieretten i tabell 3, går 

det fram at bidragene overstiger det samlede estimatet for gjennomsnittlig markedspris på ISK 78 

millioner samt gjennomsnittsprisene basert på rabatter på 15 % og 25 %. Bidraget er også 

vesentlig høyere enn prisanslaget basert på Orkufjarskiptis takst (uavhengig av hvorvidt rabatten 

er 15 % eller 25 %) og svært nært Mílas takst basert på en rabatt på 15 %. 

110) Overvåkingsorganet bemerker at den ovennevnte sammenligningen med markedspris ikke tar 

hensyn til virkningen av den spesielle kanselleringsretten knyttet til NATOs eierskap av fiberen. 

Islandske myndigheter har anslått at denne retten har en virkning på prisen i området 15–25 %. 

Når man anvender dette området på de finansielle bidragene fra Vodafone, er den respektive 

underliggende markedsverdien av bidragene uten hensyn til NATO-rettene ISK 94 til 107 

millioner, altså langt høyere enn gjennomsnittlig anslag for markedspris i tabell 3.  

111) Dessuten tar Mannvit-vurderingen ikke hensyn til at Island er forpliktet til å overdra leieinntekter 

som overskrider fiberens drifts- og vedlikeholdskostnader, til NATO. Overvåkingsorganet mener 

at selv om dette kravet kan påvirke islandske myndigheters insentiver og gjøre at de ikke 

maksimerer leieinntektene (og for eksempel prioriterer andre kriterier i anbudsprosessen, se over), 

påvirker det ikke markedsverdien av leieretten, som har blitt beregnet over med henvisning til 

teleoperatørenes faktiske takster. I motsetning til den spesielle kanselleringsretten omtalt i 

avsnittet over får avtalen mellom Island og NATO om hvordan eventuelle inntekter fra leieretten 

skal fordeles, ingen innvirkning for den som bruker retten (dvs. Vodafone). 

112) For fullstendighetens skyld påpeker Overvåkingsorganet at denne vurderingen ikke er påvirket av 

Mílas påstander om at anbudsprosessens utforming har hatt en effekt på prisen. 

Overvåkingsorganet har ikke fått forelagt dokumentasjon på at det at man fastsatte en minstepris – 

som er en vanlig i anbudskonkurranser – kan ha redusert budgivernes insentiver til å konkurrere 

på pris. Overvåkingsorganet bemerker også at fire uavhengige deltakere la inn fem bud i 

anbudskonkurransen, og at alle budgivere fikk maksimalt antall poeng (40 %) på det 

konkurransefremmende kriteriet. Dermed utgjorde prisrelaterte kriterier i praksis 50 % (dvs. 30 av 

de resterende 60 poengene) for budgiverne. Tilsvarende har det ikke blitt forelagt noen 

dokumentasjon på at et eventuelt bud fra Míla – som ikke var interessert i ytterligere 

overføringskapasitet – kunne ført til et høyere bud fra de faktiske budgiverne dersom det 

konkurransefremmende kriteriet hadde blitt utelatt fra anbudet. Overvåkingsorganet bemerker 

spesielt at Mílas kapasitet på NATO-kabelen var offentlig kjent, og at eventuelle bud fra Míla bare 

ville ha tjent til å beskytte selskapets markedsposisjon mot en ny aktør(48).  

  

(47) Ifølge Mannvit-vurderingen ligger den gjennomsnittlige kostnaden ved å installere det nødvendige 

overføringsutstyret på ISK 4 millioner per termineringspunkt (som det er 30 av), med en avskrivning på 15 % per 

år, anslåtte driftskostnader på 20 % av kapitalinvesteringen og gjennomsnittlig kapitalkostnad på 8,5 % av 

kapitalinvesteringen. Overvåkingsorganet bemerker at Mannvit baserer seg på antagelsene om gjennomsnittlig 

kapitalkostnad i PFS’ kostnadsanalyse fra avgjørelse nr. 14/2011 og modellerer parametrene etter drøftingen i 

denne kostnadsanalysen. Overvåkingsorganet mener det er hensiktsmessig å bruke antagelsene om gjennomsnittlig 

kapitalkostnad slik PFS har gjort i avgjørelsen, og som Míla har basert prisene sine på i sammenligningen. 

Overvåkingsorganet anser videre at det er rimelig å forutsette en økonomisk levetid på 6,7 år for teknisk utstyr sett 

i lys av de raske teknologiske endringer i sektoren. Dessuten er driftsomkostninger på 20 % av 

kapitalinvesteringen rimelig når man tar i betraktning de avsidesliggende regionene og typen tekniske 

installasjoner. 

(48) Ifølge dommen i BVVG, C-39/14, EU:C:2015:470, nr. 40 ville islandske myndigheter uansett hatt rett til å avvise 

et slikt bud på grunnlag av dets åpenbart spekulative natur. 
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113) I lys av det ovenstående anser Overvåkingsorganet at utleien til Vodafone ikke skjedde til under 

markedspris. 

114) Avslutningsvis bemerker Overvåkingsorganet også at anbudsprosessen fant sted i juni 2008, det 

vil si like før finanskrisen brøt ut på Island. Under finanskrisen ble prosessen stoppet. Kontrakten 

med Vodafone ble ikke inngått før i februar 2010. På det tidspunktet var ikke Fjarski (den høyest 

rangerte budgiveren under anbudet) i stand eller villig til å leie den andre tilgjengelige fiberen på 

grunnlag av budet fra juni 2008. I begynnelsen av 2010 var det ifølge islandske myndigheter ikke 

lenger mulig å akseptere bud som andre budgivere hadde lagt inn i 2008-prosessen, ettersom 

budene hadde utløpt og det var åpenbart at markedsvilkårene hadde forverret seg dramatisk etter 

finanskrisen. Til tross for finanskrisen og de påfølgende endringene i den økonomiske situasjonen 

på Island var Vodafone villig til å inngå leieavtalen til de vilkårene som ble avtalt etter 

anbudskonkurransen i 2008. Overvåkingsorganet har ikke mottatt informasjon som tyder på at det 

etter finanskrisen fortsatt fantes andre operatører som var interesserte i å leie en av de to 

tilgjengelige fibrene. Overvåkingsorganet mener at en privat leverandør i en lignende situasjon 

også ville inngått en leieavtale med Vodafone, ettersom selskapet utgjorde den eneste muligheten 

til å dekke inn driftskostnadene og skape verdier fra en ubrukt eiendel (dvs. den inaktive fiberen).  

115) I lys av det ovenstående konkluderer Overvåkingsorganet med at Vodafone ikke mottok en 

økonomisk fordel av transaksjonen.  

1.4 Selektivitet, vridning av konkurransen og påvirkning av samhandelen mellom avtalepartene 

116) For å utgjøre statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 må tiltaket være selektivt 

samt kunne vri konkurransen og påvirke samhandelen mellom partene i avtalen. Ettersom det ikke 

ble gitt noen økonomisk fordel i denne saken, og de kumulative vilkårene som utgjør definisjonen 

av statsstøtte, derfor ikke er oppfylt, behøver Overvåkingsorganet ikke å foreta ytterligere 

vurderinger i denne forbindelse. 

2. Konklusjon 

117) På grunnlag av det ovenstående konkluderer Overvåkingsorganet med at tiltaket ikke utgjør 

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

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Leieavtalen til det islandske utenriksdepartementets forsvarskontor med Og fjarskipti av 1. februar 2010 

om bruk og drift av en optisk fiber utgjør ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61. 

Artikkel 2 

Dette vedtak er rettet til Island. 

Artikkel 3 

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet. 

Utferdiget i Brussel 16. mars 2016 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Sven Erik Svedman Helga Jónsdóttir 

 President Medlem av kollegiet 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8554 - CIC / Logicor Business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket China Investment Corporation 

(”CIC”, Kina) ved kjøp av aksjer indirekte overtar kontroll alene i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene og eiendelene som inngår i virksomheten Logicor 

(”Logicor”, Det forente kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CIC: Kinas nasjonale plasseringsfond som ble etablert som et verktøy for å spre Kinas 

valutareserver og søke maksimal gevinst for andelseierne med akseptabel risiko. Gjennom sitt 

heleide datterforetak CIC International Co., Ltd. investerer og forvalter CIC sine utenlandske 

aktiva blant annet i aksje- og obligasjonsinvesteringer, hedgefond og eiendom, 

risikokapitalfond, saminvesteringer og minoritetsandeler som kapitalinvestorer. 

– Logicor: eier og driver logistikk- og lagereiendommer i EU. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 280 av 24.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8554 – CIC / Logicor 

Business, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 

eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013 s. 5. 

2017/EØS/52/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8561 – KKR / Q Park) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 16. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket KKR & Co. L.P. (”KKR”, 

USA) ved kjøp av aksjer indirekte overtar kontroll alene i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) over foretaket Q Park N.V. (”Q Park”, Nederland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr et bredt utvalg av alternative 

kapitalforvaltningstjenester til offentlige og private markedsinvestorer og leverer 

kapitalmarkedsløsninger til foretak samt deres porteføljeforetak og kunder. 

– Q Park: foretak med begrenset ansvar med hovedkontor i Amsterdam i Nederland. Bygger, 

renoverer og driver anlegg for parkering på ikke offentlig vei. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 279 av 23.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8561 – KKR / Q Park, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/52/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8593 – CVC/PAI/Cortefiel) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 11. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CVC Capital Partners SICAV-

FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) og foretaket PAI Partners S.A.S. (”PAI”, Frankrike) ved kjøp av 

aksjer i fellesskap indirekte overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over foretaket Cortefiel S.A. (”Cortefiel”, Spania).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: Rådgivning til og forvaltning av investeringsfond og -plattformer. 

– PAI: PAI er et oppkjøpsfond som forvalter og gir råd til flere fond som eier foretak med 

virksomhet innen et bredt spekter av bransjer, f.eks. foretakstjenester, næringsmidler og 

forbruksartikler, industri, helse og detaljhandel og distribusjon. 

– Cortefiel: Cortefiel er aktiv innen produksjon og detaljhandelsdistribusjon av klær og, til en viss 

grad, detaljhandelsdistribusjon av sko og tilbehør. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004 (2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 276 av 19.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8593 – 

CVC/PAI/Cortefiel, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/52/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


24.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 52/25 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8596 – Colindale / Goldman Sachs / JRE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 11. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Colindale Investment Private 

Limited (”Colindale”, Singapore), indirekte kontrollert av GIC Private Limited (”GIC”, Singapore), 

og JLQ2 GK (JLQ2), et heleid datterselskap av Goldman Sachs Group, Inc. (”Goldman Sachs”, 

USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) over foretaket GS Renewable Holdings GK (”GSRH”), som er morselskapet som i 

sin helhet eier Japan Renewable Energy Corporation (”JRE”, Japan). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Colindale: investeringsinstrument forvaltet av GIC Special Investments Private Limited 

(”GICSI”). GICSI er et datterselskap av GIC Private Limited (GIC og alle de andre foretakene 

til GIC-konsernet utgjør ”GIC Group”). GICSI forvalter en bred portefølje av investeringer i 

oppkjøps-, risikokapital- og infrastrukturfond, i tillegg til direkte investeringer i private foretak. 

– Goldman Sachs: en global investeringsbank og forvalter av verdipapirer og investeringer som 

tilbyr en rekke tjenester knyttet til bankvirksomhet, verdipapirer og investeringer. 

– JRE: utvikler, eier og forvalter av prosjekter innen fornybar energi og er utelukkende aktiv i 

Japan. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 276 av 19.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8596 – Colindale / 

Goldman Sachs / JRE, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/52/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.7873 – Worldline/Equens/Paysquare) 

Kommisjonen besluttet 20. april 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle 

forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7873. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8359 – Amundi / Crédit Agricole / Pioneer Investments) 

Kommisjonen besluttet 24. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8359. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2017/EØS/52/06 

2017/EØS/52/07 

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

(Sak M.8483 – Bain Capital Investors / Cinven Capital Management / Stada Arzneimittel) 

Kommisjonen besluttet 29. juni 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 

foretakssammenslutning 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 32017M8483. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8512 – A.P. Moller Maersk / Danske Bank / Gatetu) 

Kommisjonen besluttet 16. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8512. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8530 – Brookfield/Engie/FHHGL) 

Kommisjonen besluttet 14. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8530. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8556 – Carlyle / GTCR / Albany Molecular Research) 

Kommisjonen besluttet 16. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 

foretakssammenslutning 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 32017M8556. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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