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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 070/17/COL 

av 29. mars 2017 

om avtalen om transporttjenester langs kysten i perioden 2012–2019 

(Norge) 

EFTAs overvåkingsorgan (heretter kalt ”Overvåkingsorganet”) har, 

under henvisning til: 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt ”EØS-avtalen”), særlig artikkel 

59 nr. 2 og artikkel 61, 

protokoll 26 til EØS-avtalen, 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (heretter kalt 

”overvåkings- og domstolsavtalen”), særlig artikkel 24,  

protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen (heretter kalt ”protokoll 3”), særlig del I artikkel 1 og del 

II artikkel 4 nr. 4 og artikkel 6 og 13, 

og ut fra følgende betraktninger: 

I. FAKTISKE FORHOLD 

1. Framgangsmåte 

1) Den 28. april 2014 mottok Overvåkingsorganet en e-post med en klage om påstått uforenlig 

støtte til Hurtigruten ASA (heretter kalt ”Hurtigruten”) gjennom avtalen om transporttjenester 

for kystruten Bergen–Kirkenes (heretter kalt ”hurtigruteavtalen” eller ”HA”) for perioden  

1. januar 2012 til 31. desember 2019. 

2) En klage nummer to angående HA ble mottatt 9. juli 2014. De to klagene er uavhengige av 

hverandre, men har visse overlappende aspekter. Ettersom begge klagene gjelder HA, vil dette 

vedtaket behandle dem samlet og omtale dem som ”klagene” (det vil også bli vist til 

”klagerne”) i hele teksten. 

3) Ved brev av 13. juni 2014 og 10. juli 2014 anmodet Overvåkingsorganet om opplysninger fra 

norske myndigheter. Norske myndigheter etterkom denne anmodningen ved brev av  

22. september 2014. Nok en anmodning om opplysninger ble sendt til norske myndigheter  

21. november 2014, og denne ble besvart ved brev av 16. januar 2015. 

4) Ved vedtak nr. 490/15/COL av 9. desember 2015 besluttet Overvåkingsorganet å innlede 

formell undersøkelse av påstått ulovlig statsstøtte i forbindelse med HA (heretter kalt 

”åpningsvedtaket”). Åpningsvedtaket ble 30. juni 2016 offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende og EØS-tillegget til dette.(1) 

5) Ved brev av 16. februar 2016 oversendte norske myndigheter sine kommentarer til 

åpningsvedtaket.(2) Klagerne framla ytterligere opplysninger som svar på kommentarene fra 

norske myndigheter.(3) Overvåkingsorganet mottok ingen kommentarer til åpningsvedtaket fra 

tredjeparter.  

  

(1) EUT C 236 av 30.6.2016, s. 29, og EØS-tillegget nr. 36 av 30.6.2016, s. 14. 

(2) Dokument nr. 793209. 

(3) Dokument nr. 798816. 

2018/EØS/40/01 
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6) Ved brev av 12. oktober 2016 anmodet Overvåkingsorganet om opplysninger fra norske 

myndigheter. Norske myndigheter etterkom denne anmodningen ved brev av  

21. november 2016 og 21. desember 2016.(1) 

2. Bakgrunn – hurtigruteavtalen 

7) Hurtigruten utfører transporttjenester som omfatter kombinert person- og godstransport langs 

norskekysten fra Bergen til Kirkenes, slik det framgår av diagrammet under: 

Diagram 1 – Kystruten Bergen–Kirkenes 

 

8) Driften av tjenesten for deler av perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2012 ble behandlet i 

Overvåkingsorganets vedtak nr. 205/11/COL.(2) I dette vedtaket konkluderte Overvåkings-

organet med at Hurtigruten mottok statsstøtte som var uforenlig med EØS-avtalens virkemåte i 

den utstrekning den utgjorde en form for overkompensasjon for en forpliktelse til offentlig 

tjenesteyting, og krevde at støtten måtte tilbakebetales.  

9) Driften av tjenesten for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2019 ble underlagt en 

anbudsprosedyre 30. juni 2010, da anbudsgrunnlaget ble publisert på Doffin (database på 

internett for offentlige anskaffelser).(3) 

10) Etter denne anbudsprosedyren og på grunnlag av et tilbud inngitt 8. november 2010 ble en 

kontrakt om levering av tjenester for kystlinjen Bergen–Kirkenes for perioden 1. januar 2012 til 

31. desember 2019 inngått med Hurtigruten 13. april 2011. I henhold til denne kontrakten skal 

Hurtigruten gjennomføre daglige seilinger hele året med anløp i 32 havner mellom Bergen og 

Kirkenes. For strekningene Tromsø–Kirkenes og Kirkenes–Tromsø skal det også tilbys 

godstransport. Tjenestene skal utføres i tråd med visse kapasitets- og fartøykrav, som angitt i 

kontrakten. Fartøyene som brukes på kystruten, skal ha en minste passasjerkapasitet på 320 

passasjerer, køyekapasitet i kahytt for 120 passasjerer og fraktkapasitet på 150 europaller i 

lasterom med vanlig lastehøyde. De skal også oppfylle de juridiske og tekniske kravene som er 

angitt i avsnitt 4.4 i anbudsgrunnlaget. 

  

(1) Dokument nr. 827472 og 833077. 

(2) EUT L 175 av 5.7.2012, s. 19, og EØS-tillegget nr. 37 av 5.7.2012, s. 1. Se også forente saker E-10/11 og E-

11/11 Hurtigruten, Sml. 2012 s. 758, der Overvåkingsorganets vedtak ble opprettholdt. 

(3) Se www.doffin.no. 

www.doffin.no
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11) Sjøtransporttjenestene for ruten Bergen–Kirkenes er basert på maksimaltakster for 

distansepassasjerer (dvs. passasjerer for offentlig transport), som skal være godkjent av norske 

myndigheter. I HA er distansereisende definert som ”reisende som kjøper billett for reise på 

selvvalgt strekning iht. normalregulativ, med eventuelt tillegg for lugar og/eller måltid etter eget 

valg på reisen. Pris på tilleggsytelser skal være i samsvar med kunngjort pris på valgt 

lugarstandard og måltid. Samlet pris skal i slike tilfeller utgjøre summen av billettpris og 

enkeltpriser for de valgte tilleggsytelser.” Som godkjent takst regnes det normalregulativet som 

gjaldt for kystruten Bergen–Kirkenes per 1. oktober 2004, tillagt prisutvikling etter 

konsumprisindeksen. Senere takstendringer i normalregulativet skal godkjennes av norske 

myndigheter. 

12) For øvrige reisende har Hurtigruten full takstfrihet. I HA er ”øvrige reisende” definert som 

”andre enn distansereisende”, dvs. reisende som kjøper reiseprodukter på angitte reise-

strekninger definert av leverandøren, og som minimum inneholder en overnatting i lugar og 

minst ett måltid om bord der leverandør har publisert en samlet pris for de elementer som 

inngår, som ikke kan tilbakeføres til de publiserte prisene enkeltvis på de samme elementer, 

herunder at den reisende ikke vil være berettiget til definerte rabatter på reisedelen av produktet. 

Som øvrig reisende regnes også reisende som kjøper reiseprodukt definert av leverandør med 

minst forannevnte tilleggsytelser til en samlet pris angitt per døgn, men hvor den reisende selv 

velger strekning på disse vilkår.” Det samme gjelder for lugar- og måltidspriser samt 

godstransport.  

13) For tjenestene som omfattes av HA, skal norske myndigheter yte vederlag på i alt  

5120 millioner kroner for de åtte årene avtalen er gyldig, uttrykt i 2011-kroner. Beløpet skal 

prisomregnes i samsvar med SSBs kostnadsindeks for nærsjø- og innenriksfart.(1) Vederlaget er 

fordelt på de enkelte år som følger: 

Tabell 1 – Årlig vederlag etter HA 

2012 NOK 700 millioner 

2013 NOK 683 millioner 

2014 NOK 666 millioner 

2015 NOK 649 millioner 

2016 NOK 631 millioner 

2017 NOK 614 millioner 

2018 NOK 597 millioner 

2019 NOK 580 millioner 

14) I henhold til HA skal Hurtigruten avgi separate regnskaper for virksomheten på ruten Bergen–

Kirkenes og annen virksomhet og andre ruter utenfor HAs virkeområde.(2) I tillegg skal 

Hurtigruten føre separate regnskaper for de strekningene på kystruten Bergen–Kirkenes som 

omfattes av forpliktelsen til offentlig tjenesteyting (”FOT”), og den kommersielle delen av 

samme rute.  

3. Klagene(3) 

15) Begge klagerne har anmodet om fortrolig behandling. 

16) Klagernes argument om at Hurtigruten mottar statsstøtte i form av overkompensasjon, i strid 

med EØS-avtalens artikkel 61 og 59, bygger på følgende påstander: 

  

(1) Dersom SSBs kostnadsindeks ikke skulle være tilgjengelig, vil SSBs konsumprisindeks benyttes.  

(2) I Overvåkingsorganets vedtak nr. 205/11/COL om tilleggsavtalen med Hurtigruten (EUT L 175 av 5.7.2012,  

s. 19, og EØS-tillegget nr. 37 av 5.7.2012, s. 1) er følgende nevnt i avsnitt I.2: ”I tillegg til å yte tjenesten som 

omfattes av hurtigruteavtalen, er Hurtigruten en kommersiell aktør som tilbyr rundreiser, utflukter og catering på 

ruten Bergen–Kirkenes. I forbindelse med denne ruten tilbyr Hurtigruten dessuten også transporttjenester i 

Geirangerfjorden, utenfor hurtigruteavtalens virkeområde. Videre driver Hurtigruten cruisevirksomhet i ulike 

europeiske stater, Russland, Antarktis, Spitsbergen og Grønland.” 

(3) Dokument nr. 748323 og 715314. 
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1. Godtgjøringen for FOT-rutene har økt betydelig sammenlignet med foregående 

kontraktsperiode. 

2. Hurtigruten mottar fortsatt godtgjøring for tjenester som ikke leveres: 

a. Hurtigruten innstilte alle anløp til Mehamn (en av anløpshavnene som er dekket i HA) 

fra januar 2014 til september 2014 uten noen objektiv begrunnelse eller faglig 

kontroll, etter at Hurtigruten selv hadde skadet ekspedisjonskaien i april 2012, og etter 

at Hurtigruten selv faktisk hadde lagt til der i over 20 måneder. Samtidig ble ikke det 

tilsvarende vederlaget fra norske myndigheter redusert, så Hurtigruten fikk en 

månedlig besparelse på 314 500 kroner. Dermed er verken det andre eller det tredje 

Altmark-vilkåret oppfylt. Det andre vilkåret er ikke oppfylt fordi norske myndigheter 

ikke har fastsatt en ramme eller retningslinjer for objektiv og faglig vurdering av 

bortfall av tjenester på bakgrunn av påstander fra selskapet knyttet til tekniske eller 

driftsmessige forhold, og ikke har gitt noen instans i oppdrag å verifisere de omstridte 

påstandene. Det tredje vilkåret er ifølge klagerne ikke oppfylt fordi Hurtigruten 

mottar full godtgjøring for FOT-ruter samtidig som selskapet nyter godt av en 

betydelig kostnadsreduksjon som følge av tjenesteavbruddet. 

b. Mange klager fra flere havner og regionale myndigheter angående hyppige og 

vilkårlige innstillinger av Hurtigruten har blitt avvist av norske myndigheter og har 

ikke ført til noen reduksjon i godtgjøringen. Ifølge klagerne rammer innstillingene 

spesielt enkelte havner på grunn av lave passasjertall og lav lønnsomhet, særlig i 

vintersesongen. 

Klagerne stiller særlig spørsmål ved at definisjonen av force majeure i HA § 8 viser 

til ”ekstraordinære værforhold” uten at det brukes objektive kriterier.(1) De 

framholder også at slike forhold ikke kan utgjøre force majeure i henhold til HA § 8, 

som særlig fastsetter at ”[h]indring som parten burde ha tatt i betraktning ved 

inngåelse av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå, eller overvinne 

følgene av, anses likevel ikke som force majeure”. Samtidig stiller klagerne spørsmål 

ved Hurtigrutens adgang til å misbruke den absolutte myndighet skipsføreren har når 

han gir begrunnelser for innstillinger som ikke skyldes planlagt vedlikehold eller 

tekniske årsaker i henhold til HA § 4-1 pkt. 3. 

Avslutningsvis anfører klagerne at kanselleringer som ikke medfører noen reduksjon i 

godtgjøringen, har negativ innvirkning på driften av FOT-rutene, og at det andre og det 

tredje Altmark-vilkåret dermed ikke er oppfylt. 

3. Hurtigruten har vist motvilje mot å betale havneavgifter, leie og serviceavgifter. 

Betalingene ble stanset fra januar 2014 til mai 2014. Videre søker Hurtigruten å sikre seg 

spesielle prisavtaler og få tilbakebetalt kostnader som skriver seg helt tilbake til 2011, fra 

alle relevante havner, samtidig som godtgjøringen for offentlig tjenesteyting opprettholdes 

på samme nivå. 

4. Hurtigruten reserverer ikke kapasitet til passasjerer for offentlig transport, men selger 

køyekapasiteten til cruisepassasjerer. Dermed får Hurtigruten betalt to ganger for den 

samme kapasiteten, noe som gir selskapet en fordel på 50–100 millioner kroner per år.  

  

(1) Klagerne peker på det faktum at force majeure som skyldes ekstraordinære værforhold, var definert som 

vindhastigheter over 25 m/s (full storm) i anbudsinnbydelsen for kontraktsperioden 2005–2012. I den gjeldende 

HA er ”ekstraordinære værforhold” imidlertid definert som ”værforhold hvor sjø og/eller vind er av en slik 

karakter at skipsfører ikke finner det forsvarlig av sikkerhetsmessige årsaker å fortsette seilasen og/eller foreta 

anløp av bestemte havner.” Dette har ifølge klagerne resultert i at de fleste innstillingene i perioden 2012–2013 i 

enkelte havner har inntruffet ved vindhastigheter under 15 m/s. 
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4. Grunner til å innlede formell undersøkelse 

17) Overvåkingsorganet vurderte i åpningsvedtaket de fire vilkårene i Altmark-saken og stilte seg

tvilende til om noen av dem kunne anses å være innfridd. Følgelig ble Hurtigruten gitt en

selektiv fordel i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1.(1)

18) Med hensyn til det første vilkåret om en klar definisjon av en FOT er Overvåkingsorganet i tvil

om kravet til reservering av kapasitet i HA § 4-2 kan regnes som en tjeneste av allmenn

økonomisk betydning av norske myndigheter, gitt den lave kapasitetsutnyttelsen for den

offentlige tjenesten og de sesongmessige variasjonene i kommersiell passasjertransport. I tillegg

stilte Overvåkingsorganet spørsmål ved definisjonen av ”tjeneste av allmenn økonomisk

betydning” gitt mangelen på informasjon om køyebelegg og det faktum at godstransporten for

ruten Tromsø–Kirkenes–Tromsø ikke er prisregulert, som er et krav fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i

forordningen om maritim kabotasje.(2)

19) Når det gjelder det andre vilkåret og kravet om at parametrene som ligger til grunn ved

beregning av godtgjøringen skal være fastsatt på forhånd på en objektiv og åpen måte, var

Overvåkingsorganet i tvil om kravet til reservert kapasitet er knyttet til faktiske FOT-

passasjertall. Det har for eksempel ikke vært brukt en objektiv og åpen metode for

forhåndsberegning av kostnadene per passasjer/kilometer. Hurtigruten har satt opp et eget

budsjett som omfatter alle kostnader og inntekter knyttet til FOT-rutene. Ifølge

Overvåkingsorganet har denne atskilte regnskapsførselen imidlertid ikke som mål å

forhåndsfastsette parametrene for godtgjøringen, som bør være direkte knyttet til faktiske tap og

kostnader (kapasitets- og passasjerkostnader) Hurtigruten pådrar seg.

20) Videre uttrykte Overvåkingsorganet tvil om måten Hurtigrutens kostnader er blitt beregnet på,

og nøyaktig hvordan parametrene har blitt fastsatt i forbindelse med justering av godtgjøringen i

henhold til HA § 4-1 pkt. 3 og §§ 6 og 7 (dvs. i tilfelle av produksjonstap, produksjonsendringer

og uforutsette hendelser). I tillegg bemerket Overvåkingsorganet at det ikke er blitt fastsatt noen

parametrer for beregning av en rimelig fortjeneste, og at godtgjøringsbeløpet ikke fullt ut

gjenspeiler de fastsatte parametrene når Hurtigruten forsøker å framforhandle lavere

havneavgifter samtidig som godtgjøringen beholdes på samme nivå.

21) I forbindelse med det tredje vilkåret uttrykte Overvåkingsorganet tvil om norske myndigheter

har forsikret seg om at den tildelte godtgjøringen ikke overstiger det som er nødvendig for å

dekke alle eller deler av kostnadene for å utføre forpliktelsen til offentlig tjenesteyting, idet det

tas hensyn til relevant dokumentasjon og en rimelig fortjeneste for å utføre disse forpliktelsene.

22) Før Overvåkingsorganet kom til denne foreløpige konklusjonen, vurderte det følgende

påstander framsatt av klagerne:

i) Hurtigruten reserverer ikke kapasitet til passasjerer for offentlig transport men selger

kapasiteten til cruisepassasjerer, samtidig som godtgjøringen for offentlige tjenester

opprettholdes på samme nivå.

ii) Godtgjøringen for offentlig tjenesteyting har økt betydelig sammenlignet med foregående

kontraktsperiode.

iii) Hurtigruten mottar fortsatt godtgjøring for tjenester som ikke leveres.

iv) Hurtigruten forsøker videre å redusere havneavgiftene, samtidig som godtgjøringen for

offentlig tjenesteyting opprettholdes på samme nivå.

(1) Kjennelse i saken Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft 

Altmark GmbH (Altmark), C-280/00, EU:C:2003:415, avsnitt 75. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse av prinsippet om adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport 

i medlemsstatene (maritim kabotasje) (EFT L 364 av 12.12.1992, s. 7), innlemmet i EØS-avtalen ved 

EØS-komiteens beslutning nr. 70/97 (EFT L 30 av 5.2.1998, s. 42, og EØS-tillegget nr. 5 av 5.2.1998, s. 175). 
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23) Endelig, med hensyn til det fjerde Altmark-vilkåret, som krever at det åpnes for en 

anbudsprosedyre eller en referansemåling med et veldrevet foretak, var Overvåkingsorganet i 

tvil om en anbudsprosedyre som den som ble gjennomført, kunne anses å være tilstrekkelig for 

å sikre ”den laveste kostnad for samfunnet”, gitt at anbudsprosedyren som ble gjennomført, 

bare resulterte i ett tilbud, fra Hurtigruten. Dette særlig fordi Hurtigruten hadde en betydelig 

konkurransefordel som styrket Hurtigrutens posisjon i anbudsprosedyren, ettersom Hurtigruten 

allerede eide fartøyer som var tilpasset kravene i anbudsgrunnlaget.  

24) I henhold til anbudsgrunnlaget ble oppdraget om å utføre offentlig tjenesteyting i tillegg 

annonsert som tre alternativer. Dette burde bety at det fantes mer informasjon og/eller kriterier 

for vekting mellom disse alternativene. I lys av det faktum at slik informasjon ikke var 

inkludert, var Overvåkingsorganet i tvil om anbudet, slik det var utformet, ga et insentiv til 

andre mulige tilbydere enn Hurtigruten som kunne ha vært villige til å inngi tilbud i samsvar 

med kravene i de tre ulike alternativene og for et annet alternativ enn det som faktisk ble valgt. 

25) Endelig uttrykte Overvåkingsorganet tvil om HA er forenlig med EØS-avtalens virkemåte, 

ettersom det ikke hadde mottatt opplysninger fra norske myndigheter med hensyn til vurdering 

av forenlighet.  

5. Kommentarer fra norske myndigheter  

26) Norske myndigheter stadfester sitt synspunkt om at HA ikke innebærer statsstøtte til 

Hurtigruten ettersom alle de fire Altmark-vilkårene er oppfylt. 

5.1. Altmark-vilkårene 

27) Med hensyn til det første Altmark-vilkåret anfører norske myndigheter at den relevante tjeneste 

av allmenn økonomisk betydning er kontinuerlig og daglig transport av passasjerer og gods 

langs norskekysten med mer enn 30 anløpshavner, der det sikres at tilstrekkelig kapasitet er 

tilgjengelig for FOT-passasjerer på alle strekninger, hele året gjennom. Det at det forekommer 

overskytende kapasitet, for eksempel på visse strekninger og særlig i vintersesongen, er 

uunngåelig og bør ikke så tvil om definisjonen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning. 

Videre innebærer ikke denne ledige kapasiteten at lignende transporttjenester ville blitt tilbudt i 

fravær av forpliktelsen til offentlig tjenesteyting, særlig i betraktning av mangelen på 

sammenlignbare alternativer på grunn av særtrekkene ved tjenesten (dvs. lange avstander, 

beskjedent befolkningsgrunnlag, vanskelige værforhold, et kostnadsgrunnlag som hovedsakelig 

ligger fast osv.). Spørsmålet Overvåkingsorganet i stedet bør vurdere, er ifølge norske 

myndigheter om det ble gjort en åpenbar feil da kapasitetskravet ble satt til 320 for FOT-

passasjerer og 120 for køyeplasser.  

28) Som svar på Overvåkingsorganets argument i åpningsvedtaket om kapasitetsutnyttelse og 

sesongvariasjoner(1) viser norske myndigheter til Kommisjonens beslutning 2013/435 om 

statsstøtte gitt av Frankrike til fordel for Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée 

(SNCM), som blant annet lyder: ”[…] Kommisjonen anser at mangelen på private initiativ i 

lavtrafikkperiodene av året i seg selv er tilstrekkelig til å rettferdiggjøre at den grunnleggende 

tjenesten inkluderes i omfanget av den offentlige tjenesten for hele året for alle disse linjene.”(2)  

29) Under undersøkelsen tok Overvåkingsorganet for seg muligheten for at Hurtigruten kunne hatt 

en flåte som er fleksibel med hensyn til størrelse, i tråd med sesongvariasjonene (f.eks. mindre 

fartøy om vinteren og større fartøy om sommeren). Norske myndigheter svarer at selv om dette 

teoretisk sett er mulig, ville det i praksis være kommersielt ugjennomførbart ettersom det ville 

kreve en svært stor flåte og mulighet til å bruke de mindre skipene andre steder om sommeren 

og de større skipene andre steder om vinteren.  

  

(1) Åpningsvedtaket, nr. 43. 

(2) EUT L 220 av 17.8.2013, s. 20, nr. 147. 
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30) Med hensyn til spørsmålet som ble reist av Overvåkingsorganet angående den nødvendige 

minstestørrelsen på fartøyene som skal brukes på kystlinjen Bergen–Kirkenes, anser norske 

myndigheter dessuten at en viss størrelse er nødvendig, på grunn av de tidvis vanskelige 

værforholdene på ruten, for å sikre en regelmessig tjeneste og ivareta sikkerheten til passasjerer 

og mannskap. 

31) Kostnadene ved å bruke mindre fartøyer ville ifølge norske myndigheter uansett ikke være 

vesentlig lavere. Opplysningene som er framlagt, viser at kostnaden øker når størrelsen på 

fartøyene øker, men ikke forholdsmessig i forhold til økningen i kapasitet og køyeplasser. 

Denne økte kapasiteten blir solgt i et kommersielt marked og gir et positivt bidrag (som dekker 

alle variable kostnader og deler av de faste kostnadene) slik at behovet for godtgjøring for 

offentlig tjenesteyting blir redusert.  

32) Norske myndigheter understreker videre at hvis alle fartøyene i flåten som betjener kystruten 

hadde vært av minst mulig størrelse, ville den tildelte godtgjøringen være klart utilstrekkelig. 

Ved å bruke større fartøyer som også kan brukes for kommersielle formål, vil man derimot 

kunne oppnå kostnadsfordeling og dermed lavere kostnader for forpliktelsen til offentlig 

tjenesteyting.  

33) Når det gjelder behovet for den fastsatte kapasiteten, gjør norske myndigheter gjeldende at 

kapasiteten er satt til et hensiktsmessig nivå (se punkt 5.3 om den første BDO-rapporten fra 

2016). 

34) Endelig, med hensyn til Overvåkingsorganets tvil angående godstransporten for ruten Tromsø–

Kirkenes–Tromsø og det faktum at denne tjenesten ikke er prisregulert, anfører norske 

myndigheter at det ikke følger av artikkel 4 nr. 2 i forordningen om maritim kabotasje at alle 

kravene som er nevnt i denne bestemmelsen, er obligatoriske. Hurtigruten har inngått en avtale 

med Nor Lines AS om disponering av hele kapasiteten for godstransport, og den årlige 

godtgjøringen etter denne avtalen gjenspeiles direkte i Hurtigrutens budsjett, som ble framlagt i 

forbindelse med anbudsprosedyren. 

35) Når det gjelder det andre Altmark-vilkåret, viser norske myndigheter blant annet til 

Underrettens avgjørelse i TV2/Denmark mot Europakommisjonen, der Underretten fastslo at det 

andre Altmark-vilkåret ikke har til formål å innføre en forpliktelse for nasjonale myndigheter til 

å overvåke utgiftene mottakeren av godtgjøringen pådrar seg.(1) Ifølge norske myndigheter 

setter dette vilkåret derfor ingen grenser for hva slags kostnadsøkninger som kan godtgjøres. De 

ulike kostnadskategoriene som er angitt i anbudsgrunnlaget, og som danner grunnlaget for den 

atskilte regnskapsførselen, kombinert med hensiktsmessige fordelingsnøkler for å skille 

kostnader forbundet med forpliktelsen til offentlig tjenesteyting fra kommersielle kostnader, har 

åpenbart som mål og virkning å fastsette parametrer for godtgjøringen, mens den spesifikke 

underliggende kostnadsberegningen skulle foretas av anbudsgiverne i anbudsprosessen. 

36) Ifølge norske myndigheter krever ikke Altmark at støttebevilgende myndigheter baserer sine 

beregninger av godtgjøringsparametrene utelukkende på en ”kostnad per passasjer/kilometer”-

modell. Gitt kompleksiteten ved tjenesten av allmenn økonomisk betydning som ytes, ville dette 

i denne saken simpelthen ikke være relevant, siden godtgjøringsbeløpet ble fastsatt på forhånd 

på årsbasis for hele hurtigruteavtalens løpetid, mens Hurtigruten skulle bære risikoen for både 

økninger og reduksjoner i kostnader og inntekt.  

37) Denne nettokontrakt-tilnærmingen i HA er etter norske myndigheters syn ikke i strid med det 

andre Altmark-vilkåret. Som anført fungerer denne ordningen som et insentiv for selskapet til å 

drive tjenesten på en mest mulig kostnadseffektiv måte, samtidig som selskapet gis en mulighet 

til å påvirke egen fortjeneste. Dersom det ikke forelå noe insentiv til å påvirke kostnadene, ville 

dette trolig ha resultert i en høyere tjenestekostnad, siden selskapet da ikke ville ha noen 

fordeler av å drive tjenesten på en mer kostnadseffektiv måte. Ifølge norske myndigheter er 

spørsmålet derfor ikke om en nettokontrakt som HA oppfyller det andre Altmark-vilkåret, men 

snarere om det faktisk oppnådde fortjenestenivået er rimelig, når det blant annet tas hensyn til 

nivået av risiko som er forbundet med ytingen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning.  

  

(1) Dom i T-674/11, ECLI:EU:T:2015:684, avsnitt 103. 
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38) Med hensyn til forhandlingene som fant sted mellom partene, framholder norske myndigheter at 

selv om det faktiske godtgjøringsnivået ble endret som følge av forhandlingene, ble verken 

parametrene eller metoden for beregning av godtgjøringen på noen måte endret. Disse 

forhandlingene resulterte i at godtgjøringen ble redusert med […] millioner kroner i forhold til 

det opprinnelige tilbudet, dvs. fra […] millioner kroner til 5120 millioner kroner, noe som 

imidlertid også gjenspeiler visse endringer som ble gjort i anbudskontrakten. 

39) Når det gjelder Overvåkingsorganets tvil med hensyn til ulike kontraktsbestemmelser som 

åpner for justering av godtgjøringen i tilfelle av for eksempel produksjonsendringer eller 

uforutsette hendelser, gjør norske myndigheter gjeldende at disse ikke bør vurderes isolert sett, 

men som del av kontrakten som helhet.(1) Videre fastsetter HA at slike bestemmelser ikke kan 

lede til noen produksjonsendringer av vesentlig omfang, og at den endelige godtgjøringen må 

gjenspeile de økte kostnadene eller inntektene som endringene har gitt opphav til. Norske 

myndigheter angir også i sine merknader at intensjonen med disse bestemmelsene ikke er å 

dekke uforutsette tap eller kostnader, men simpelthen å sikre at den økonomisk balansen i HA 

opprettholdes.(2) 

40) Med hensyn til bestemmelsen om off-hire i HA § 4-1 (pkt. 3) anser norske myndigheter at det ut 

fra Hurtigrutens tidligere erfaring fra tjenesten må settes av minst 110 driftsdøgn (10 for hvert 

skip) per år til planlagt vedlikehold og uforutsette driftsavbrudd for at selskapet fullt ut skal 

kunne overholde alle gjeldende krav til sikker drift til sjøs. Framlagte opplysninger viser at 

taket på 110 dager i perioden 2007–2014 ble overskredet i de fleste tilfeller, noe som dermed 

tyder på at dette taket ikke er satt for høyt.  

41) Når det gjelder havneavgiftene, bemerker norske myndigheter at disse representerer et 

kostnadselement for Hurtigruten. Nivået på havneavgifter og andre avgifter er basert på lov  

17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (”havneloven”), og var som sådan inkludert i 

anbudsdokumentene. Etter at HA trådte i kraft, fikk Hurtigruten imidlertid varsel om betydelige 

prisøkninger i enkelte havner og en generell prisøkning i mange andre, som gikk utover 

omfanget av inflasjonsindeksen som er dekket i HA. Ifølge norske myndigheter har 

havneavgiftene (inkludert for den kommersielle virksomheten) økt med i alt 40,4 % siden 

2009.(3) En reduksjon i forhold til dette nye, høyere avgiftsnivået kan således ikke anses å 

innebære elementer av statsstøtte ettersom godtgjøringen er basert på de opprinnelige, lavere 

havneavgiftene. 

42) Når det til slutt gjelder Overvåkingsorganets tvil om det ikke har foreligget noen metode for 

beregning av en rimelig fortjeneste, anfører norske myndigheter at denne blir beregnet på 

grunnlag av inntekter før skatt i forhold til totalinntekten (”EBT”), samtidig som det tas hensyn 

til de særskilte risikoene som er forbundet med ytingen av tjenesten av allmenn økonomisk 

betydning slik denne er definert, og i samsvar med vedlegg D til anbudsgrunnlaget, der måten 

godtgjøringen for forpliktelsen til offentlig tjenesteyting skal beregnes på, er beskrevet i detalj, 

inkludert prinsippene for fordeling av kostnader. Etter forhandlinger resulterte den endelige 

godtgjøringen i en EBT på […] %. Faktisk oppnådd fortjeneste har imidlertid vært betydelig 

lavere: […] % (2012), […] % (2013) og […] % (2014). I forbindelse med at denne EBT ble 

konvertert til et mer hensiktsmessig mål på avkastning, som avkastning på sysselsatt kapital 

(”ROCE”), forklarte norske myndigheter dessuten at anslått ROCE for kontrakten lå innenfor et 

rimelig intervall (se nr. 73 og 74) under om den andre BDO-rapporten fra 2016). 

43) Med hensyn til det tredje Altmark-vilkåret bygger norske myndigheters svar på argumentene om 

at de har vid skjønnsmyndighet når det gjelder modellen for kostnadsfordeling, og at 

Overvåkingsorganets vurdering begrenser seg til spørsmålet om det ble gjort en åpenbar feil i 

vurderingen.  

  

(1) Se dommen i forente saker E-10/11 og E-11/11 Hurtigruten, Sml. 2012 s. 758, nr. 122. 

(2) SNCM, avsnitt 197. 

(3)  Klagerne påpeker at ifølge Norsk Havneforening var kostnadsøkningen for kystruten i perioden 2009–2014 på 

rundt 17 %. Økningen skyldes dels generelle prisøkninger, dels at den gjennomsnittlige bruttotonnasjen for 

Hurtigrutens flåte har økt, og dels at kostnader forbundet med vedlikehold og utbygging av infrastruktur har blitt 

høyere på grunn av strengere regler og standarder for infrastrukturprosjekter. 
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44) Norske myndigheter peker også på at dette vilkåret ikke nødvendigvis innebærer at 

tilbakebetalingsklausuler eller kontraktsregulerte ordninger for å endre godtgjøringsnivået alltid 

må være på plass for å unngå overkompensasjon. Snarere må ”enhver ordning som gjelder valg 

av tjenesteyter, [...] derfor utformes på en slik måte at godtgjøringen beregnes på grunnlag av 

disse faktorene”.(1) Ettersom Hurtigruten så langt ikke har mottatt godtgjøring som overstiger 

dekningen av kostnadene og fortjenesten knyttet til den avtalte godtgjøringen, har det ikke vært 

behov for noen slik tilbakebetalingsklausul. 

45) Med hensyn til den rimelige fortjenestens nivå har norske myndigheter anført at fortjenesten 

kan variere fra år til år, og at kontrakter som gir tjenesteyteren insentiver, ikke nødvendigvis 

innebærer overkompensasjon. 

46) Norske myndigheter har videre forklart at det i forkant av anbudsinnbydelsene ble gjennomført 

en finansiell vurdering som beskrev estimerte forventede kostnader og inntekter samt forventet 

avkastning på kapital, presentert som en vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad, på mellom 

[…] % og […] % av totalkapitalen.(2) Senere ble en ny finansiell vurdering gjennomført for å 

undersøke Hurtigrutens tilbud, og denne konkluderte med at avkastningen ville bli høyere, noe 

som kunne medføre kryssubsidiering av den kommersielle virksomheten.(3) Som et resultat av 

dette innledet norske myndigheter forhandlinger som førte til en reduksjon i godtgjøringen som 

ble vurdert som akseptabel (som beskrevet i nr. 42). Resultatene som ble oppnådd i 

forhandlingene, er undersøkt og dokumentert i BDOs seneste finansielle vurdering (se avsnitt 

5.4 under om den andre BDO-rapporten fra 2016). 

47) Når det gjelder Overvåkingsorganets bekymring i åpningsvedtaket for at Hurtigruten ikke 

reserverer kapasitet til passasjerer for offentlig transport, men selger kapasiteten til 

cruisepassasjerer, samtidig som godtgjøringen for offentlige tjenester opprettholdes på samme 

nivå, understreker norske myndigheter at HA ikke forbyr Hurtigruten å selge billetter til 

cruisepassasjerer når det ikke er noen etterspørsel etter dem fra FOT-passasjerer. 

48) Ifølge norske myndigheter har Hurtigruten i alle tilfeller en nokså lav kapasitetsutnyttelse på 

skipene sine ([…] %). Følgelig finnes det ledig kapasitet i de langt fleste tilfeller. Videre er 

antallet ekstra kommersielle billetter som selges, generelt lavt (se avsnitt 5.3 under om den 

første BDO-rapporten fra 2016). 

49) Norske myndigheter erkjenner at det i sjeldne tilfeller hender at FOT-passasjerer ikke får 

køyeplass innenfor den reserverte kapasiteten på 120. Dette kompenseres imidlertid gjennom 

reisegarantien som ble innført 24. september 2014.(4) 

50) Når det gjelder spørsmålet om den betydelige økningen i godtgjøringen under HA 

sammenlignet med den forrige kontrakten for perioden 2005–2012, framholder norske 

myndigheter at man må vurdere den gjeldende HA uavhengig av den forrige og ta hensyn til de 

faktiske kostnadene ved driften av tjenesten og prinsippene om atskilt regnskapsførsel som 

forklart i BDO-rapporten fra 2015 (se avsnitt 5.2 under). 

51) Med hensyn til Overvåkingsorganets argument om at Hurtigruten fortsatt mottar godtgjøring for 

tjenester som ikke leveres, understreker norske myndigheter videre at en stor del av kostnadene 

som har opphav i forpliktelsen til offentlig tjenesteyting, er kapasitetskostnader som ikke 

påvirkes av antallet passasjerer som til enhver tid befinner seg om bord. Kansellering av 

havneanløp, for eksempel på grunn av ekstraordinære værforhold, reduserer ikke de faste 

kostnadene (med unntak av havneavgifter), men genererer tvert imot tilleggskostnader for 

selskapet.(5)  

  

(1) Anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring for å yte tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 161 

av 13.6.2013, s. 12 (vedlegg I), og EØS-tillegget nr. 34 av 13.6.2013, s. 1), nr. 60.  

(2) BDO Memo, ”Price estimates, accounting separation and reporting”, Oslo, 22. februar 2010. 

(3) BDO Memo, ”The Bergen–Kirkenes route – New alternatives for price estimates”, Oslo, 9. juni 2010. 

(4) I situasjoner der en FOT-passasjer ikke får køyeplass, kan vedkommende enten kreve å få reise gratis uten 

køyeplass på den planlagte turen eller å få reise gratis med køyeplass på den første påfølgende turen. Ingen 

passasjerer påberopte seg reisegarantien i 2014, men den ble benyttet 15 ganger i 2015. 

(5) Forbundet med blant annet endring av passasjerenes bestillinger, identifisering av alternative transportløsninger 

for passasjerer og gods og kostnader til dekning av refusjoner, flybilletter, hotellovernatting, taxi og bussleie.  
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52) Norske myndigheter anfører også i sine merknader at nivået på godtgjøringen i henhold til HA

er basert på en deling av risiko og forpliktelser mellom partene. Det vil si at risikoen for

manglende oppfyllelse som følge av ekstreme værforhold ble overført til bevilgende myndighet

i forhandlingene mellom partene, og at nivået på godtgjøringen dermed ble tilsvarende redusert,

uten at dette medfører noen vansker i forhold til det tredje Altmark-vilkåret.

53) Når det endelig gjelder kanselleringene av anløpene i Mehamn, gir norske myndigheter en

beskrivelse av hendelsene der de oppgir at skadene på kaien ble kompensert av selskapet høsten

2012, og at kaien ikke ble reparert til tross for at Hurtigruten anmodet om dette.

Havnemyndighetens unnlatelse av å reparere skadene gjorde at kaien gradvis ble forringet, noe

som førte til at selskapet etter avtale med bevilgende myndighet stanset anløpene i havnen fra

januar 2014 og fram til kaien ble reparert og offisielt åpnet for Hurtigruten igjen i september

2014. I mellomtiden ble det etablert en landbasert løsning for godstransport, og liggetiden i

Kjøllefjord ble økt.

54) I alle tilfeller anfører norske myndigheter at det i forbindelse med den finansielle

gjennomgangen i 2014 ble konkludert med at kanselleringen måtte anses som en produk-

sjonsendring i henhold til HA § 6, som medfører en justering av endelig godtgjøring som følge

av at den bevilgende myndighet og Hurtigruten hadde avtalt seg imellom at anløpene i havnen

skulle kanselleres. Denne kanselleringen kan derfor ikke betraktes som mislighold av HA og

innebærer ingen overkompensasjon i henhold til HA.

55) Når det gjelder det fjerde Altmark-vilkåret og Overvåkingsorganets tvil om en anbudsprosedyre

som den denne sak gjelder, der bare ett tilbud ble inngitt, kan anses å være tilstrekkelig for å

sikre den laveste kostnad for samfunnet, gjør norske myndigheter gjeldende at det aktuelle

anbudet ble gjennomført som en åpen prosedyre i samsvar med reglene for offentlige innkjøp.

56) Norske myndigheter anfører også at bruk av ”lavest pris” som eneste tildelingskriterium ikke

kan anses å være i strid med det fjerde Altmark-vilkåret.(1)

57) Med hensyn til de tre alternative rutene som er nevnt i anbudet, forklarer norske myndigheter at

avgjørelsespraksisen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (”KOFA”) tilsier at dersom

tilbyderne ikke er blitt gitt noen instruksjoner vedrørende alternativene, må tildelingen baseres

på en vurdering av hvilket tilbud som samlet sett synes å være økonomisk mest fordelaktig.

Norske myndigheter viser også til avsnitt 2.14 i anbudsgrunnlaget, der det opplyses at

oppdragsgiver forbeholder seg retten til å velge fritt mellom de tilbudte alternativene.(2)

58) Når det gjelder det forhold at det bare ble inngitt ett tilbud, noe som i prinsippet er utilstrekkelig

til å sikre oppfyllelse av det fjerde Altmark-vilkåret, anser norske myndigheter at dette i seg selv

ikke kan forstås som en generell utelukkelse. Det må faktisk foretas en nærmere vurdering av

om anbudsprosedyren likevel ga opphav til en tilstrekkelig åpen og reell konkurranse. Etter

norske myndigheters oppfatning ble det vitterlig truffet flere tiltak for å legge til rette for

konkurranse mellom de forskjellige operatørene (f.eks. alternative modeller, redusert kapasitet,

et tilstrekkelig tidsrom mellom tilbudsinngivelsen og oppstartsdatoen, forlenget frist for

tilbudsinngivelse). Videre var Hurtigruten klar over at andre selskaper i det minste hadde vist

interesse for å delta i anbudsprosedyren.

59) Når det gjelder forenlighetsvilkårene, erkjenner norske myndigheter at beslutningen om

tjenester av allmenn økonomisk betydning ikke får anvendelse siden HA overskred terskelen på

300 000 passasjerer i løpet av de to regnskapsårene før forpliktelsen til offentlig tjenesteyting

ble tildelt.(3)

(1) Anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring for å yte tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 161 

av 13.6.2013, s. 12 (vedlegg I), og EØS-tillegget nr. 34 av 13.6.2013, s. 1), nr. 67. 

(2) Avsnitt 2.14 lyder videre: ”Valget foretas ut fra en vurdering av prisnivået på de ulike alternativene, 

sammenholdt med frekvensforskjellene de ulike alternativene representerer. Etter at alternativ er valgt, vil 

oppdragsgiver velge det tilbud som gir lavest pris for hele kontraktsperioden (i 2011-kroner)”. 

(3) Kommisjonsbeslutning 2012/21/EU om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt 

oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3), innlemmet i EØS-

avtalens vedlegg XV nr. 1h. 
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60) Selv om tiltaket etter norske myndigheters oppfatning ikke utgjør statsstøtte i henhold til

Altmark, ville det, dersom det skulle bli vurdert opp mot Overvåkingsorganets ramme-

bestemmelser for statsstøtte i form av godtgjørelse for offentlig tjenesteyting (”Ramme-

bestemmelsene”)(1), oppfylle alle forenlighetsvilkårene som er angitt der.

61) Når det særlig gjelder forholdsmessigheten, anfører norske myndigheter at de utførte

beregningene er i samsvar med kravene i rettspraksis og Europakommisjonens beslutnings-

praksis siden bare faktiske kostnader forbundet med oppfyllelse av forpliktelsen til offentlig

tjenesteyting er tatt i betraktning, basert på en korrekt fordeling av kostnader og inntekter

mellom forpliktelsen til offentlig tjenesteyting og de kommersielle tjenestene, samtidig som en

rimelig fortjeneste på […] % (EBT) også er tatt i betraktning.

5.2. BDO-rapporten fra 2015(2) 

62) Norske myndigheter bestilte en rapport fra konsulentfirmaet BDO, som så på Hurtigrutens

budsjetterte og faktiske økonomiske resultater i 2012 og 2013 for henholdsvis: a) de offentlig

anskaffede tjenestene på ruten Bergen–Kirkenes, og b) alle tjenestene Hurtigruten yter på

samme rute, sett under ett (dvs. inkludert både kommersielle og offentlig anskaffede tjenester).

63) I rapporten skilte BDO mellom kapasitetskostnader, passasjerkostnader og kostnader knyttet til

markedsføring og salg.

64) Kapasitetskostnader, som betraktes som faste kostnader, er definert som kostnader som påløper

for fartøyene som seiler på den fastsatte ruten med spesifikke anløpshavner, og inkluderer alle

aktiviteter forbundet med driften av fartøyene langs kysten. Kapasitetskostnader omfatter

følgende elementer: sikkerhetspersonale, olje og drivstoff, reparasjoner og vedlikehold,

havnekostnader, forsikringskostnader, avskrivning/leasing av fartøyer og netto finansielle

kostnader. Passasjerkostnader og kostnader forbundet med markedsføring og salg betraktes som

variable kostnader. Disse omfatter alle aktiviteter som er direkte eller indirekte relatert til

passasjertrafikk. Passasjerkostnader omfatter følgende elementer: solgte varers inntakskost,

personale som ikke inngår i sikkerhetspersonalet, kostnader knyttet til markedsføring og salg,

administrative kostnader og andre kostnader.

65) Kapasitetskostnadene ble deretter fordelt på de offentlig anskaffede tjenestene på grunnlag av

andelen som offentlig reservert kapasitet utgjør av flåten totale kapasitet, mens passasjer-

kostnadene ble fordelt på grunnlag av estimert antall passasjerkilometer for distansereisende i

forhold til totalt antall passasjerkilometer for alle reisende på flåten. Markedsførings- og

salgskostnadene ble fordelt på de offentlig anskaffede tjenestene på grunnlag av den andel av

estimerte netto passasjerinntekter som knytter seg til FOT-passasjerer, i forhold til totalt antall

reisende.

66) Hurtigrutens faktiske resultater for både segment a) og segment b) som nevnt over i nr. 62), og

for både 2012 og 2013 var ifølge rapporten lavere enn tallene selskapet hadde budsjettert med i

anbudsdokumentene. Ifølge BDO bør det faktum at Hurtigruten noterte et netto underskudd for

sin kommersielle virksomhet, ikke betraktes som et bevis på kryssubsidiering. Årsaken til dette

er at bruttomarginen for den kommersielle passasjervirksomheten er positiv, men ikke

tilstrekkelig til å dekke de tilsvarende faste kapasitetskostnadene (fordi det faktiske antallet

kommersielle passasjerer har vært lavere enn de budsjetterte nivåene), noe som har gitt et netto

underskudd for den kommersielle virksomheten sett under ett.

5.3. Den første BDO-rapporten fra 2016(3) 

67) Denne andre rapporten, som ble bestilt av norske myndigheter, analyserer hensiktsmessigheten

av minstekravet til kapasitet som er fastsatt i HA for perioden 2012–2019. For å komme til

konklusjonen vurderer rapporten alle seilinger for alle skip mellom alle anløpshavner i årene

forut for anbudet, dvs. i årene 2008–2010, på grunnlag av detaljert statistikk mottatt fra

(1) EUT L 161 av 13.6.2013, s. 12 (vedlegg II), og EØS-tillegget nr. 34 av 13.6.2013, s. 1. 

(2) BDO Memo, ”An assessment of Hurtigruten’s reported income statements”, Oslo, 14. januar 2015. 

(3) BDO Memo, ”Analysis of Distance Travellers using Hurtigruten”, Oslo, 12. februar 2016. 
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Hurtigruten for antallet passasjerer som reiste med hvert av skipene på de forskjellige datoene 

og strekningene i 2015, samtidig som den også tar hensyn til resultatene av en studie TØI 

gjennomførte for samme formål i 2002 i forbindelse med avtalen for perioden 2005–2012.(1) 

68) Siden kapasitetsutnyttelsen på strekningene syntes å være den samme i 2015 som i 2002, og

siden det har vært lite endring i sesongvariasjonene, hadde rapporten som forutsetning at denne

situasjonen var stabil også i tidsrommet 2008–2010.

69) Ifølge rapporten er antallet FOT-passasjerer forholdsvis betydelig på alle strekninger, hele året.

Antallet er likevel betraktelig høyere i sommermånedene. Nærmere bestemt har rundt 1/3 av

seilingene i perioden juni til august 320 FOT-passasjerer eller mer på minst én strekning. Det

høyeste gjennomsnittlige antall FOT-passasjerer i disse månedene er rundt 285, mot om lag 142

i periodene januar til mai og september til desember.(2)

70) Rapporten undersøker videre om antallet FOT-passasjerer varierer betydelig på den enkelte

strekning. Det framgår av tallene som er presentert i rapporten, at maksimalt antall FOT-

passasjerer var over 320 på 14 av totalt 70 strekninger i årene 2008 og 2010. I 2009 var

maksimalt antall FOT-passasjerer over 320 på 7 strekninger.

71) Når det gjelder kapasitetsutnyttelsen, opplyses det i rapporten at gjennomsnittlig maksimalt

antall køyeplasser belagt av FOT-passasjerer på hver strekning i 2015 var 225, mens

gjennomsnittlig antall køyeplasser belagt av FOT-passasjerer var om lag 60.(3)

72) Endelig slår rapporten fast at det på de aller fleste seilingene var kapasitet for minst 320 FOT-

passasjerer på alle strekninger.

5.4. Den andre BDO-rapporten for 2016(4) 

73) Høsten 2016 bestilte norske myndigheter nok en rapport fra BDO og ba konsulentene om å

utarbeide en alternativ modell for estimering av rimelig fortjeneste basert på ROCE og metoden

for kostnadsfordeling presentert i vedlegg D til anbudsinnbydelsen. Formålet var for det første å

anslå forventet nivå av ROCE på kontrakten slik den var avtalt (dvs. for hele

kontraktsperioden), og for det andre å definere et intervall for rimelig fortjeneste på kontrakten

basert på et sett med referanseverdier.

74) BDO estimerer at ROCE på FOT-kontrakten var […] %. BDO sammenlignet dette med tre

forskjellige referanseverdier: en vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad på […] % som beregnet

av et uavhengig meglerfirma i 2009 da de fulgte Hurtigrutens utvikling på børsen; en

diskonteringssats på […] % som ble anvendt i nedskrivningstestene som er brukt i Hurtigrutens

regnskap for 2009; og en referanseverdi på […] % som er basert på fire børsnoterte selskaper

som driver cruisevirksomhet. BDO beregnet også løpende gjennomsnitt for faktisk ROCE for

perioden 2012–2015 til […] %.

6. Klagernes merknader til merknadene inngitt av norske myndigheter 

75) Klagerne mottok en ikke-fortrolig utgave av merknadene inngitt av norske myndigheter, etter å

ha framsatt en innsynsbegjæring til de respektive myndigheter.

76) Klagerne støtter definisjonen av HA som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning hva

ruteproduksjon angår, siden en slik tjeneste ikke vil kunne ytes av markedet alene tatt i

betraktning Nord-Norges spredte befolkning, mangel på infrastruktur og store avstander.

(1) TØI rapport 609/2002 – Utredning av transportstandarden for kysten Bergen – Kirkenes. 

(2) Det framgår også av rapporten at gjennomsnittlig antall FOT-passasjerer (alle strekninger tatt i betraktning) i 

perioden juni til august er rundt 112, mens det tilsvarende tallet for perioden januar til mai og september til 

desember er rundt 55. En ”seiling” er definert som ett skip som seiler hele ruten Bergen–Kirkenes–Bergen, mens 

en ”strekning” er en enveisseiling mellom to havner langs ruten. 

(3) Opplysninger om køyeplasser belagt av FOT-passasjerer i perioden 2008–2010 har ikke vært tilgjengelig. 

(4) BDO Memo, ”An assessment of the rate of return”, Oslo, 19. desember 2016. 
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77) Når det gjelder kapasitetskravet, anser klagerne at dette er av underordnet betydning for de

fleste havnenes vedkommende siden det som er avgjørende, er at det ytes passasjer- og

frakttjenester gjennom daglige og regelmessige seilinger på kystruten.

78) Klagerne anfører ikke desto mindre at godtgjøringen som er fastsatt i den gjeldende HA, er for

høy i forhold til det reduserte antallet FOT-passasjerer (kostnadsøkningen på kystruten fra 2009

til 2014 var på om lag 17 %), og at godtgjøringen, i og med at den totale kapasiteten er økt, var

ment å kompensere for en eventuell nedgang i den kommersielle utnyttelsen av kapasiteten, for

å opprettholde FOT-tjenesten på samme nivå.

79) Endelig kritiserer klagerne fraværet i HA av en tilbakebetalingsklausul eller et klart tak for

godtgjøringen, ettersom dette, hvis det hadde eksistert, ville ha gitt tilstrekkelig effektive

insentiver og samtidig sikret at overkompensasjon ikke kunne finne sted.

II. VURDERING

1. Om det foreligger statsstøtte 

1.1. Begrepet statsstøtte 

80) Et tiltak utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1 dersom samtlige av

følgende vilkår er oppfylt. Tiltaket: i) er gitt av staten gjennom statlige midler, ii) gir

mottakeren en selektiv økonomisk fordel, iii) kan ha en innvirkning på handelen mellom

avtalepartene og kan kunne vri konkurransen.

81) Overvåkingsorganet konkluderte i sitt åpningsvedtak med at punkt i) og iii) er oppfylt. Norske

myndigheter har ikke gitt noen nærmere opplysninger som taler mot denne konklusjonen.

Derfor vil Overvåkingsorganet her begrense sin vurdering til spørsmålet om HA har gitt

Hurtigruten en selektiv økonomisk fordel eller ikke.

1.2. Selektiv økonomisk fordel for Hurtigruten

82) For å utgjøre statsstøtte må støttetiltaket gi Hurtigruten en fordel som fritar selskapet fra utgifter

det vanligvis ville måtte dekke over eget budsjett.

83) Det følger av Altmark-dommen at når en stat gir godtgjøring for tjenester som ytes av

mottakerforetakene for å oppfylle forpliktelser til offentlig tjenesteyting, omfattes et slikt tiltak

ikke av EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1. EU-domstolen la i Altmark-dommen til grunn at

godtgjøring for forpliktelser til offentlig tjenesteyting ikke utgjør statsstøtte når fire kumulative

vilkår er oppfylt:

i. ”[...] for det første må mottakerforetaket være gitt i oppdrag å utføre tjenester av allmenn

økonomisk betydning, og forpliktelsene være tydelig definert [...].

ii. [...] for det andre må grunnlaget for beregning av kompensasjonen være fastsatt på forhånd

på en objektiv og åpen måte [...].

iii. [...] for det tredje kan kompensasjonen ikke overstige det som er nødvendig for å dekke

alle eller deler av kostnadene i forbindelse med forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, idet

det tas hensyn til de aktuelle inntekter og en rimelig fortjeneste for å utføre denne

forpliktelsen [...].

iv. [...] for det fjerde, der foretaket som skal underlegges en forpliktelse til å yte offentlig

tjeneste [...] ikke velges på bakgrunn av en offentlig anbudsprosedyre som ville gjøre det

mulig å velge den anbyder som er i stand til å yte de aktuelle tjenestene til den laveste

kostnad for samfunnet, må kompensasjonen fastsettes på grunnlag av en analyse av de

kostnader som et typisk foretak, godt drevet og med tilstrekkelige transportmidler til å

kunne oppfylle de aktuelle kravene til å yte offentlig tjeneste, ville pådratt seg ved å yte

slike tjenester, under hensyn til de aktuelle inntekter og en rimelig fortjeneste for å utføre

forpliktelsene.”(1)

(1) Dom i Altmark, C-280/00, EU:C:2003:415, avsnitt 87–93. 
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1.2.1. Det første Altmark-vilkåret 

84) I åpningsvedtaket viste Overvåkingsorganet til at forpliktelsene til offentlig tjenesteyting er 

klart definert i HA § 4-1 hva angår kravene til ruteproduksjon (dvs. daglige, regelmessige 

seilinger året rundt mellom Bergen og Kirkenes, med anløp i 32 definerte havner langs ruten, 

samt godstransport mellom Tromsø og Kirkenes), i HA § 4-2 hva angår kravene til fartøyene, 

og i HA § 4-3 hva angår takst- og rabattkrav, med unntak for godstransport.  

85) Overvåkingsorganet uttrykte imidlertid tvil om kravet til reservering av kapasitet i HA § 4-2 

kan klassifiseres som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning av norske myndigheter, gitt 

de sesongmessige variasjonene i kommersiell passasjertransport. Ifølge HA skal fartøyer som 

brukes på kystruten, ha en minste passasjerkapasitet på 320 passasjerer, køyekapasitet i kahytt 

for 120 passasjerer og fraktkapasitet på 150 europaller i lasterom med vanlig lastehøyde. 

86) I tillegg hadde Overvåkingsorganet ikke mottatt noen opplysninger om køyebelegg, og når det 

gjelder godstransporten på ruten Tromsø–Kirkenes–Tromsø, var Overvåkingsorganet i tvil om 

forpliktelsen til offentlig tjenesteyting er klart definert i HA, ettersom den ikke er prisregulert, 

som er et krav fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordningen om maritim kabotasje. Ifølge HA § 4-3 

har Hurtigruten full takstfrihet.  

87) Oppfyllelsen av det første Altmark-vilkåret må vurderes i forhold til artikkel 4 nr. 2 i 

forordningen om maritim kabotasje, som fastsetter hvilke spesifikasjoner som skal inngå i 

definisjonen av en forpliktelse til offentlig tjenesteyting, nærmere bestemt: havner som skal 

betjenes, regelmessighet, kontinuitet, hyppighet, kapasitet til å yte tjenesten, satser som skal 

gjelde, og bemanning av fartøyet.  

88) Videre kan det i samsvar med avsnitt 9 i Overvåkingsorganets maritime retningslinjer ”innføres 

forpliktelser til offentlig tjenesteytelse eller inngås kontrakter om offentlig tjeneste for 

tjenestene som angis i artikkel 4 i forordning (EØF) nr. 3577/92”.(1) 

89) I fravær av spesifikke EØS-regler som definerer omfanget av eksistensen til en tjeneste av 

allmenn økonomisk betydning, har norske myndigheter vid skjønnsmyndighet til å definere en 

gitt tjeneste som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning og til å gi tjenesteyteren 

godtgjøring. Overvåkingsorganets kompetanse i denne sammenheng er begrenset til å 

undersøke om Norge gjorde en åpenbar feil da tjenesten ble definert som en tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning.(2) Kommisjonsmeldingen om tolkningen av forordningen om maritim 

kabotasje bekrefter for eksempel, når det gjelder definering av spesifikke ruter, at det ”er opp til 

medlemsstatene [...] å avgjøre hvilke ruter som krever forpliktelser til offentlig tjenesteyting. 

Forpliktelser til offentlig tjenesteyting kan særlig være aktuelle for regelmessig øykabotasje 

(rutetjenester) i tilfeller der markedet ikke evner å yte tilfredsstillende tjenester”.(3) 

90) I henhold til rettspraksis kan forpliktelser til offentlig tjenesteyting innføres bare dersom de er 

begrunnet i behovet for å sikre tilstrekkelige, regelmessige sjøtransporttjenester som ikke kan 

sikres av markedskreftene alene. Det er derfor viktig at nasjonale myndigheter godtgjør at 

forpliktelsen til offentlig tjenesteyting er begrunnet i et reelt samfunnsmessig behov.(4)  

91) Spørsmålet er om norske myndigheter gjorde en åpenbar feil da minstekravet til reservert 

kapasitet ble satt til 320 FOT-passasjerer, køyeplasser til 120 passasjerer og fraktkapasitet på 

150 europaller.  

  

(1) EUT L 240 av 13.9.2007, s. 9, og EØS-tillegget nr. 43 av 13.9.2007, s. 1, også tilgjengelig på 

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

(2) Dom i FFSA mot Kommisjonen, T-106/95, EU:T:1997:23, avsnitt 99; dom i British United Provident Association 

Ltd (BUPA), BUPA Insurance Ltd og BUPA Ireland Ltd mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (BUPA), 

T-289/03, EU:T:2008:29, avsnitt 268. 

(3) Kommisjonsmelding om tolkningen av rådsforordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse av prinsippet om 

adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene (maritim kabotasje), COM(2014) 232, endelig 

utgave av 22.4.2014, punkt 5.2. 

(4) Dom i Alanir m.fl., C-205/1999, EU:C:2001:107, avsnitt 34. 

www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
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92) Overvåkingsorganet understreket i åpningsvedtaket, basert på mottatte opplysninger,(1) at 

godtgjøringen Hurtigruten mottok for å reservere kapasitet for FOT-passasjerer, var langt 

høyere enn den faktiske etterspørselen etter FOT-passasjertjenester skulle tilsi. Overvå-

kingsorganet kunne derfor ikke utelukke muligheten for at en slik bestemmelse om reservering 

av kapasitet for FOT-passasjerer er unødvendig, særlig i vintersesongen, der antallet 

kommersielle passasjerer naturlig vil være mye lavere.  

93) I løpet av undersøkelsen ga norske myndigheter ytterligere opplysninger om kapasitets-

utnyttelsen knyttet til begge typer passasjerer (inklusive køyeplasser) og gods, og pekte på at 

formålet med tjenesten denne sak gjelder, er å sikre at det finnes tilstrekkelig kapasitet 

tilgjengelig på alle kystrutens strekninger til enhver tid (se punkt 5.3 over om den første BDO-

rapporten fra 2016).  

94) Overvåkingsorganet bemerker at om lag 60 % av de estimerte kapasitetskostnadene dekkes av 

godtgjøringen for offentlig tjenesteyting, mens bare om lag 30 % av de estimerte passasjer-

kostnadene kan tilskrives FOT-passasjerene (basert på FOT- og cruisepassasjerenes respektive 

forventede bruk av skipene), og at dette peker i retning av en potensiell kryssubsidiering av den 

kommersielle virksomheten som skyldes det definerte minstekravet til reservert kapasitet.  

95) Overvåkingsorganet erkjenner imidlertid at kapasitetsutnyttelsen på grunn av den aktuelle 

tjenestens art kan være forbundet med betydelige regionale og sesongmessige variasjoner, da 

FOT-passasjerer ofte reiser kortere strekninger enn de kommersielle passasjerene. Videre er 

kapasitetsutnyttelsen, særlig for kommersielle passasjerer, høy i høytrafikkperiodene sammen-

lignet med utnyttelsen utenom disse periodene. Behovet for å sikre nødvendig kapasitet i 

høytrafikkperiodene og på alle strekninger fører derfor uunngåelige til at fartøyene utenom 

høytrafikkperiodene har mye ledig kapasitet innenfor minstekravene fastsatt i HA. Dette 

illustreres av det faktum at det maksimale antall FOT-passasjerer utenom høytrafikkperiodene, 

alle strekninger tatt i betraktning, i gjennomsnitt ligger rundt 142, mens gjennomsnittsantallet 

ligger rundt 55, ettersom enkelte strekninger har svært få FOT-passasjerer.  

96) I tillegg erkjenner Overvåkingsorganet at en tjeneste som den som leveres i henhold til HA, 

ikke kan ytes på kommersiell basis, ettersom de fleste driftskostnadene, som skipskostnader, 

lønnskostnader og drivstoff, i hovedsak er faste gjennom hele HAs løpetid og ikke kan 

reduseres eller elimineres i lavtrafikkperioder. I denne sammenheng er Overvåkingsorganet 

enig i norske myndigheters argument om at det å skifte ut noen av fartøyene i løpet av året (dvs. 

bruke mindre fartøyer i lavtrafikkperiodene og større fartøyer i høytrafikkperiodene) ikke ville 

redusere driftskostnadene i betydelig grad. Det ville tvert imot medføre en ekstra økonomisk 

byrde for Hurtigruten, ettersom selskapet ville måtte finne andre markeder å sette de ubenyttede 

fartøyene inn på.  

97) Når det gjelder den nødvendige minstestørrelsen på fartøyene som skal brukes på kystruten, 

merker Overvåkingsorganet seg dessuten at det kan være nødvendig å ha en viss størrelse på 

fartøyene for å sikre en regelmessig tjeneste og ivareta sikkerheten.  

98) Som nevnt har EFTA-statene skjønnsmyndighet når de skal definere en tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning, samtidig som det også må tas hensyn til spesifikke forpliktelser til 

offentlig tjenesteyting i henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordningen om maritim kabotasje og 

andre egenskaper (f.eks. tekniske særtrekk), som definert i anbudsgrunnlaget i dette tilfellet, i 

den utstrekning det ikke er gjort en åpenbar feil. I lys av det ovenstående, og særlig i 

betraktning av at antallet FOT-passasjerer, som det framgår av nr. 69 over, er forholdsvis 

betydelig på alle strekninger hele året gjennom, anser Overvåkingsorganet at norske 

myndigheters definisjon av minstekravet til reservert kapasitet ikke åpenbart er feilaktig selv 

om det overskrider den gjennomsnittlige forventede etterspørselen etter FOT-tjenester.  

  

(1) BDO Memo 2011, side 7. 
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99) Overvåkingsorganet bemerker videre at klagerne i sine merknader støtter definisjonen av HA 

som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning som ikke vil kunne ytes av markedet alene 

tatt i betraktning Nord-Norges spredte befolkning, mangel på infrastruktur og store avstander. 

100) Når det gjelder tvilen som ble uttrykt i åpningsvedtaket med hensyn til det faktum at 

godstransporttjenesten ikke er prisregulert, er Overvåkingsorganet enig med norske 

myndigheter i at det ikke følger av artikkel 4 nr. 2 i forordningen om maritim kabotasje at alle 

kravene som er nevnt i denne bestemmelsen, må pålegges operatørene. Offentlige myndigheter 

har faktisk betydelig skjønnsmyndighet med hensyn til hvordan de velger å håndtere, organisere 

og finansiere sine tjenester av allmenn økonomisk betydning.(1) 

101) I betraktning av mangelen på private initiativ med hensyn til betjeningen av kystruten Bergen–

Kirkenes, de ovennevnte økonomiske, tekniske og geografiske betraktninger samt betrakt-

ningene rundt kapasitetsutnyttelse som er presentert i den første BDO-rapporten fra 2016, kan 

Overvåkingsorganet derfor ikke konkludere med at norske myndigheter gikk utover det som var 

nødvendig og forholdsmessig i forhold til behovet for offentlige tjenester da minstekravet til 

reservert kapasitet ble satt til 320 FOT-passasjerer, 120 køyeplasser for passasjerer og en 

godskapasitet på 150 europaller.  

102) I lys av det ovenstående anser Overvåkingsorganet at forpliktelsen til offentlig tjenesteyting 

knyttet til reservering av kapasitet i HA § 4-2 var tilstrekkelig klart definert, og at det første 

Altmark-vilkåret følgelig er oppfylt. 

103) Overvåkingsorganet vil nå vurdere om det fjerde Altmark-vilkåret er oppfylt. 

1.2.2. Det fjerde Altmark-vilkåret 

104) I åpningsvedtaket var Overvåkingsorganet i tvil om en anbudsprosedyre der bare ett tilbud blir 

inngitt, kan anses å være tilstrekkelig for å sikre ”den laveste kostnad for samfunnet”.(2) Som 

nevnt hadde Hurtigruten allerede drevet denne sjøtransporttjenesten, som omfatter kombinert 

person- og godstransport langs norskekysten fra Bergen til Kirkenes, i en årrekke.(3) Som den 

etablerte operatøren hadde Hurtigruten dermed en betydelig konkurransefordel som styrket 

Hurtigrutens posisjon i anbudsprosedyren, ettersom selskapet allerede eide fartøyer som var 

tilpasset kravene i anbudsgrunnlaget.  

105) I betraktning av opplysningene norske myndigheter har framlagt i løpet av undersøkelsen, 

holder Overvåkingsorganet fast ved sitt syn om at den offentlige anbudsprosedyren som 

resulterte i valget av Hurtigruten, ikke la til rette for en åpen og reell konkurranse. Dette til tross 

for at norske myndigheter iverksatte flere tiltak for å tiltrekke potensielle tilbydere:  

i. Alternative seilingsmodeller ble inkludert i anbudsinnbydelsen.  

ii. Minstekravene til kapasitet ble redusert fra 400 til 320 for passasjerer og fra 150 til 120 for 

køyeplasser.  

iii. Tilbyderne ble gitt tilstrekkelig med tid fra fristen for tilbudsinngivelse  

(30. september 2010) til oppstartsdatoen for tjenesten (1. januar 2013) til å kunne bygge 

fartøyer for tjenesten, og fristen ble i tillegg forlenget til 8. november 2010.  

  

(1) Som nevnt i nr. 34 over har Hurtigruten inngått en avtale med Nor Lines AS om disponering av godskapasiteten 

på Hurtigrutens skip. Denne avtalen gir Nor Lines rett til å bruke Hurtigrutens lasterom til å transportere gods på 

ruten Bergen–Kirkenes, mot en godtgjøring som er avtalt mellom avtalepartene, og som gjenspeiles i budsjettet 

som ble framlagt i forbindelse med anbudet. 

(2) Anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring for å yte tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 161 

av 13.6.2013, s. 12 (vedlegg I), og EØS-tillegget nr. 34 av 13.6.2013, s. 1), nr. 68. I denne sammenheng har 

Kommisjonen tidligere angitt at for å utelukke statsstøtte må kompensasjonsbeløpet for å oppfylle forpliktelser til 

offentlig tjenesteyting tilsvare markedsprisen når det relevante markedet er et reelt konkurranseutsatt marked med 

et tilstrekkelig antall potensielle tilbydere (se Europakommisjonen, Non-Paper on services of general economic 

interest and state aid, 12.11.2002, avsnitt 87). 

(3) For bakgrunnsinformasjon om hurtigruteavtalen, se avsnitt 2 i vedtak nr. 205/11/COL om tilleggsavtalen med 

Hurtigruten (EUT L 175 av 5.7.2012, s. 19, og EØS-tillegget nr. 37 av 5.7.2012, s. 1).  
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106) I denne sammenheng må det understrekes at denne kystruten tradisjonelt har vært betjent av 

Hurtigruten i henhold til en kontrakt om offentlig tjenesteyting over svært lang tid (til og med 

før EØS-avtalen ble inngått i 1994).(1) 

107) For visse kontraktsperioder (f.eks. 1991–2001 og 2002–2004) ble kontrakten tildelt Hurtigruten 

direkte, mens driften av tjenesten for periodene 2005–2012 og 2012–2019 var gjenstand for en 

anbudsprosedyre der Hurtigruten var eneste tilbyder og dermed vant anbudskonkurransen.(2) 

108) Det vedvarende fraværet av konkurranse i den relevante sektoren, selv etter innføringen av en 

anbudsprosedyre i 2005, avslører markedets manglende evne til å frambringe et tilstrekkelig 

antall operatører med den finansielle kapasitet som er nødvendig for å oppfylle de tekniske 

kravene (med hensyn til kapasitet og krav til fartøyene) i kontrakten.  

109) Når det gjelder de alternative modellene for seiling til alle 34 havner, ble disse ifølge 

anbudsgrunnlaget presentert som følger: 

i. alternativ 1: daglige seilinger hele året, 

ii. alternativ 2: seilinger 7 dager i uken om sommeren (8 måneder) og 5 dager i uken om 

vinteren (4 måneder), og 

iii. alternativ 3: seilinger 5 dager i uken hele året. 

110) I avsnitt 2.14 i anbudsgrunnlaget understrekes det at ”[v]alget foretas ut fra en vurdering av 

prisnivået på de ulike alternativene, sammenholdt med frekvensforskjellene de ulike alternati-

vene representerer. Etter at alternativ er valgt, vil oppdragsgiver velge det tilbud som gir lavest 

pris for hele kontraktsperioden (i 2011-kroner)”. Anbudsgrunnlaget angir videre i detalj visse 

kvalitative standarder som må oppfylles av alle økonomiske aktører, uavhengig av hvilket 

alternativ som velges.  

111) Det kan hevdes at potensielle tilbydere ikke ble nektet muligheten til å velge fritt blant de 

nevnte alternativene basert på kriterier som ikke var kostnadsrelaterte, og at oppdragsgiver 

uansett åpent hadde oppfordret tilbyderne til å velge fritt blant alternativene, vel vitende om at 

det valgte tilbudet ville være det som ga lavest pris for hele kontraktsperioden.  

112) Men selv om oppdragsgiver ikke ga til kjenne noen preferanse for det første alternativet, kan 

andre potensielle tilbydere ha blitt avskrekket fra å delta, selv med valg av et annet alternativ 

(selv om forskjellene mellom de ulike alternativene ikke var vesentlige), på bakgrunn av den 

aktuelle tjenestens historikk og vilkårene i kontrakten sett under ett, som under 

omstendighetene pekte mot den første alternative seilingsmodellen (den som til sist ble valgt) 

og valget av Hurtigruten.(3)  

113) Overvåkingsorganet bemerker at selv om den offentlige anbudsprosedyren, slik den var 

utformet (også for de foregående kontraktsperiodene), ikke direkte og på utilbørlig vis 

ekskluderte noen potensielle tilbydere, lyktes den heller ikke i å åpne i størst mulig grad for 

reell konkurranse.(4) For å oppnå dette kan det være nødvendig å iverksette tiltak som å 

begrense oppdragets varighet eller omfang eller å dele det opp i flere atskilte oppdrag, for 

eksempel ved å splitte ruten opp i ulike strekninger eller dager, samt å utvide tidsrommet 

mellom fristen for tilbudsinngivelse og oppstartsdatoen for tjenesten.  

114) Følgelig kan utfallet ikke anses å gjenspeile konkurransemessige markedsvilkår når bare ett 

tilbud blir inngitt.  

  

(1)  Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 417/01/COL av 19. desember 2001 om støtte til sjøtransporttjenester i 

henhold til hurtigruteavtalen, som er tilgjengelig på http://www.eftasurv.int.  

(2) Fram til 2006 ble tjenesten drevet av to rederier, Ofotens og Vesteraalens Dampskipsselskap ASA og Troms 

Fylkes Dampskipsselskap. De to selskapene slo seg sammen i mars 2006 og dannet selskapet Hurtigruten, som nå 

driver tjenesten. 

(3) De framlagte opplysningene viser faktisk at selskapet Boreal/Veolia Transport sendte inn spørsmål i forbindelse 

med anbudsprosedyren og vurderte å delta. 

(4) Dom i CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, avsnitt 37; dom i Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317, avsnitt 26. 

http://www.eftasurv.int/
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115) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at den offentlige anbudsprosedyren, der bare 

tilbudet fra Hurtigruten ble inngitt, ikke kan anses å være tilstrekkelig for å sikre ”den laveste 

kostnad for samfunnet”. 

116) Når det gjelder den andre komponenten i det fjerde Altmark-vilkåret, har norske myndigheter 

ikke framlagt noen opplysninger som dokumenterer at godtgjøringen som ble gitt, er fastsatt på 

grunnlag av en analyse av kostnadene til et typisk foretak.  

117) I lys av det ovenstående konstaterer Overvåkingsorganet følgelig at det fjerde Altmark-vilkåret 

ikke er oppfylt. 

118) Ettersom de fire Altmark-vilkårene er kumulative, er det ikke nødvendig å vurdere det andre og 

tredje vilkåret.  

1.2.3. Konklusjon med hensyn til Altmark-vilkårene 

119) Overvåkingsorganet konkluderer med at godtgjøringen som er gitt i henhold til HA, ikke 

oppfyller alle de fire vilkårene i Altmark-dommen. Hurtigruten er følgelig gitt en fordel i 

henhold til EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1 for å yte den aktuelle tjenesten. 

2. Konklusjon med hensyn til om det foreligger støtte 

120) Overvåkingsorganet legger til grunn at godtgjøringen som er gitt i henhold til HA, utgjør 

statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

3. Prosessuelle krav 

121) Del I artikkel 1 nr. 3 i protokoll 3 fastsetter at ”EFTAs overvåkingsorgan skal underrettes i tide 

til å kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger. […] 

Vedkommende stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig 

vedtak”. 

122) Norske myndigheter underrettet ikke Overvåkingsorganet om HA. Overvåkingsorganet 

konkluderer derfor med at norske myndigheter ikke har overholdt sine forpliktelser i henhold til 

protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3, uten at dette påvirker anvendelsen av beslutningen om tjenester 

av allmenn økonomisk betydning.  

3.1. Anvendelse av beslutningen om tjenester av allmenn økonomisk betydning(1) 

123) Beslutningen om tjenester av allmenn økonomisk betydning fastsetter vilkårene for når visse 

typer godtgjøring for offentlig tjenesteyting skal anses som forenlige med EØS-avtalens 

virkemåte i henhold til avtalens artikkel 59 nr. 2 og unntatt fra kravet om forhåndsmelding i 

henhold til del I artikkel 1 nr. 3 i protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen. 

124) Det er ett unntak fra meldingskravet i artikkel 2 i beslutningen om tjenester av allmenn 

økonomisk betydning som kan være relevant i den foreliggende sak: 

”d) godtgjøring for yting av offentlige tjenester i form av luft- eller sjøtransportforbindelser til 

øyer der den gjennomsnittlige årlige trafikken i de to regnskapsårene før året da oppgaven med 

å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning ble tildelt, ikke overstiger 300 000 

passasjerer”.  

125) Det framgår av de framlagte opplysningene at terskelen på 300 000 passasjerer er overskredet. 

126) Beslutningen om tjenester av allmenn økonomisk betydning får følgelig ikke anvendelse. 

(1) Kommisjonsbeslutning 2012/21/EU om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt 

oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3), innlemmet i EØS-

avtalens vedlegg XV nr. 1h. 
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4. Støttens forenlighet 

4.1. Rettslig ramme 

127) Forenligheten til godtgjøring for offentlig tjenesteyting av sjøtransport er vurdert på grunnlag av 

EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 sammenholdt med Overvåkingsorganets Ramme-

bestemmelser.(1) 

128) Prinsippene fastsatt i Rammebestemmelsene får anvendelse på godtgjøringen for offentlig 

tjenesteyting bare i den grad godtgjøringen utgjør statsstøtte som ikke omfattes av beslutningen 

om tjenester av allmenn økonomisk betydning. 

129) Ifølge EU-domstolens rettspraksis er det opp til medlemsstaten å påberope seg mulige grunnlag 

for forenlighet og godtgjøre at vilkårene for forenlighet er oppfylt.(2) 

4.2. Anvendelse av Rammebestemmelsene  

130) Forenligheten av HA skal vurderes opp mot følgende vilkår fastsatt i Rammebestemmelsene: 

a. reell tjeneste av allmenn økonomisk betydning, 

b. beslutning om tildeling og tildelingsperiode,  

c. godtgjøringsbeløp og ingen overkompensasjon, 

d. ingen påvirkning på utviklingen av samhandelen i et omfang som strider mot EØS-

interessene. 

131) Rammebestemmelsene omfatter i tillegg visse andre vilkår, som gjennomføring av offentlige 

høringer i EØS-statene for å ta hensyn til behovene for offentlige tjenester (nr. 14), regler for 

offentlige innkjøp (nr. 19), ingen diskriminering (nr. 20), bruk av bortfallskostnadmetoden  

(nr. 24), effektivitetsinsitamenter (nr. 39) og åpenhet (nr. 60), som må oppfylles for at et 

kompenserende tiltak skal være forenlig med EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2. 

132) Som nevnt i nr. 69 i Rammebestemmelsene skal Overvåkingsorganet anvende prinsippene i 

disse bestemmelsene på ulovlig støtte som den gjør vedtak om etter 31. januar 2012, også 

dersom støtten ble tildelt før nevnte dato. Prinsippene i nr. 14, 19, 20, 24, 39 og 60 kommer 

imidlertid ikke til anvendelse på tilfeller der støtten ble tildelt før 31. januar 2012.  

133) Ettersom HA trådte i kraft 13. april 2011 og anga det totale godtgjøringsbeløpet for hele 

kontraktsperioden på forhånd, bare med forbehold for en årlig indeksregulering, får vilkårene 

nevnt i nr. 131 over ikke anvendelse, i og med at støtten ble tildelt før 31. januar 2012.  

4.2.1. Reell tjeneste av allmenn økonomisk betydning 

134) Som beskrevet i nr. 84) til 102), utgjør HA en reell tjeneste av allmenn økonomisk betydning 

ettersom den fastsetter et minstekrav til reservert kapasitet. 

135) Det er imidlertid nødvendig å undersøke om HA oppfyller de øvrige vilkårene i Ramme-

bestemmelsene. 

4.2.2. Beslutning om tildeling 

136) HA angir i detalj forpliktelsene som er knyttet til den offentlige tjenesten, foretaket som skal 

utføre tjenesten, og det berørte territoriet.  

  

(1) Rammebestemmelsene om statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting, EUT L 161 av 13.6.2013, 

s. 12 (vedlegg II), og EØS-tillegget nr. 34 av 13.6.2013, s. 1. 

(2) Dom i Italia mot Kommisjonen, C-364/90, EU:C:1993:157, avsnitt 20. 
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137) Videre er et av vilkårene for forenlighet som må oppfylles i henhold til nr. 16 i 

Rammebestemmelsene, at beslutningen om tildeling skal inneholde ”[…] d) en beskrivelse av 

godtgjøringsordningen og grunnlaget for beregning, kontroll og revurdering av godtgjøringen”.  

138) Godtgjøringen beregnes på grunnlag av parametrene angitt i vedlegg D til anbudsgrunnlaget, 

sammen med relevante fordelingsnøkler for å skille mellom tjenesten av allmenn økonomisk 

betydning og kommersiell virksomhet.(1) Vedlegg D fastsetter: 

Tabell 2 – Parametrene i budsjettet for den offentlige tjenesten(2) 

A: Sum inntekter distansepassasjerer 

B: Passasjerkostnader distansepassasjerer 

C: Netto passasjerinntekter (A+B) 

D: Inntekter fra salg om bord 

E: Nettoinntekter varer og biler 

F: Andre inntekter 

G: Sum egne inntekter (C+D+E+F) 

H: Statlig tjenestekjøp 

I: Inntekter i alt (G+H) 

J: Sikkerhetspersonale 

K: Olje og drivstoff 

L: Reparasjoner og vedlikehold 

M: Havnekostnader 

N: Forsikringskostnader 

O: Avskrivning av egne fartøyer / totalbefraktning 

P: Netto finanskostnader 

Q: Sum kapasitetskostnader (J+K+L+M+N+P) 

R: Solgte varers inntakskost 

S: Personale som ikke inngår i sikkerhetspersonalet 

T: Kostnader tilknyttet markedsføring og salg 

U: Administrasjonskostnader 

V: Andre kostnader 

W: Sum passasjerkostnader (R+S+T+U+V) 

X: Kostnader i alt for den offentlige tjenesten (Q+W) 

Y: Nettoresultat før skatt (I-X) 

(1) Det følger av vedlegg C til anbudsgrunnlaget at kostnadene for kystruten fordeler seg på kapasitets- og 

passasjerkostnader, og at hver av disse kostnadskategoriene har en egen fordelingsnøkkel. Formelen for fordeling 

av kapasitetskostnadene er basert på en beregning av forholdet mellom antallet passasjerkilometer som avtalen 

om offentlige innkjøp forutsetter, og Hurtigrutens faktiske passasjerkilometerkapasitet. Formelen for fordeling av 

passasjerkostnader er basert på en beregning av forholdet mellom forventet antall passasjerkilometer for 

distansereisende og antall passasjerkilometer for andre reisende. 

(2) Norske myndigheter har bekreftet at disse parametrene ikke inkluderer forventet refusjon i forbindelse med 

ordningen for skatterefusjon for sjøfolk (se EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 085/16/COL om å ikke gjøre 

innsigelser mot tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk 2016–2026, som er tilgjengelig på: 

http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/085-16-COL.pdf). 

http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/085-16-COL.pdf
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139) Hurtigruten har i samsvar med anbudsgrunnlaget satt opp et eget budsjett som omfatter alle 

kostnader og inntekter knyttet til FOT-ruten (uttrykt i 2011-kroner og justert i samsvar med 

SSBs kostnadsindeks). Ifølge avsnitt 4.9.2 i anbudsgrunnlaget er formålet med dette 

regnskapsmessige skillet å sikre forutsigbarhet med hensyn til hvilke kostnader og inntekter 

som kan danne grunnlag for en eventuell reforhandling, som fastsatt i HA §§ 6 og 7(1). Et annet 

mål er å dokumentere at den offentlige anbudsprosedyren ikke innebærer noen ulovlig 

kryssubsidiering mellom FOT-tjenestene og de kommersielle tjenestene. 

140) Som nevnt i åpningsvedtaket har HA fastsatt den årlige godtgjøringen som skal betales for 

sjøtransporttjenestene for hvert av årene fra 2012 til 2019, basert på et minstekrav til reservert 

kapasitet og kostnader til fordeling basert på en anslått andel FOT-passasjerkilometer per år. 

Dette beløpet har vært basert på kostnadskategoriene i vedlegg D som illustrert i tabell 2 over, 

og etterfølgende forhandlinger. Disse forhandlingene resulterte i at godtgjøringen ble redusert i 

forhold til Hurtigrutens opprinnelige tilbud.(2)  

141) Med hensyn til HA § 4-1 nr. 3, som fastsetter at ”[b]ortfall av inntil 10 driftsdøgn av avtalt 

produksjon per skip per år begrunnet i planlagt vedlikehold og uforutsette driftsavbrudd knyttet 

til den avtalte produksjon (off-hire) anses som fullverdig oppfyllelse, og skal ikke medføre 

trekk i avtalt godtgjørelse etter § 9-2”, bemerker Overvåkingsorganet at taket på 10 dager 

(110 dager per år for flåten) er basert på dokumentasjon fra tidligere år, som bekrefter at det er 

behov for minst 110 driftsdøgn per år til planlagt vedlikehold og uforutsette driftsavbrudd. 

Denne parameteren var inkludert i avtaleutkastet i anbudsdokumentene og forble uendret i den 

endelige avtalen. 

142) Når det gjelder HA §§ 6 og 7, bemerker Overvåkingsorganet at begge paragrafene inneholder 

bestemmelser om justering av godtgjøringen i tilfelle av endringer i produksjonen eller i tilfelle 

av uforutsette hendelser.  

143) I denne sammenheng påpekte EFTA-domstolen i Hurtigruten-saken at det bare er logisk at 

vurderingen av statsstøtte gitt i henhold til bestemmelsen om reforhandling i en kontrakt om 

offentlig tjenesteyting, som § 8 i avtalen fra 2004, tar behørig hensyn til om parametrene i 

kontrakten som helhet er fastsatt på en objektiv og åpen måte, siden bestemmelsen er en 

iboende del av kontrakten om offentlig tjenesteyting.(3) 

144) EFTA-domstolen la også vekt på at prinsippet om åpenhet alltid må overholdes: ”Om 

nødvendig kunne Norge i anbudsinnbydelsen ha åpnet for muligheten for å endre 

betalingsvilkårene for de valgte tilbyderne under visse omstendigheter, ved å fastsette og 

detaljert beskrive ordningene for tilleggsgodtgjøring for å dekke uforutsette kostnader 

og tap”.(4)  

(1) § 6 lyder: ”Begge parter kan i avtaleperioden anmode om forhandlinger om endringer i produksjonen. Endringen 

må ikke anses som vesentlig og kan gå ut på at produksjonen økes eller reduseres, kvalitets- og kapasitetskrav 

endres, enkeltanløp tas opp eller sløyfes. Endringen kan gjøres gjeldende for resten av avtaleperioden eller for en 

kortere periode. Godtgjørelsen skal reguleres i samsvar med kostnader og inntekter som følger av endringen. 

Fordeling av kostnader og inntekter baseres på regnskapsmessig skille”. § 7 lyder: 1. ”Ved endringer i lover, 

forskrifter eller myndighetsfastsatte pålegg som partene ikke med rimelighet kunne forutse på kontrakts-

tidspunktet, og som medfører vesentlige merkostnader eller besparelser for kontrakten om statlig kjøp av 

tjenesten, kan hver av partene kreve forhandlinger om ekstraordinær regulering av godtgjørelsen fra 

oppdragsgiver, endring av produksjonen eller andre tiltak […]. Regnskapsmessig skille legges til grunn ved en 

eventuell reforhandling av kontrakten. Som vesentlig virkning for den enkelte part regnes det når denne utgjør 

mer enn 5 % av det årlig avtalte vederlag det aktuelle år […].” 

(2) Forhandlingene førte også til at det ble gjort enkelte endringer i forhold til kontraktutkastet, se HA § 4.1 pkt. 3 

(krav til ruteproduksjon), § 7 (reforhandling), § 8 (force majeure) og § 9-2 (bortfall av produksjon). 

(3) Dom i E-10/11 og E-11/11 Hurtigruten, Sml. 2012 s. 758, nr. 122. 

(4) Dom i E-10/11 og E-11/11 Hurtigruten, Sml. 2012 s. 758, nr. 127. 
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145) Overvåkingsorganet anser at HA gir en tilstrekkelig god beskrivelse av godtgjøringsordningen, 

og at parametrene for godtgjøringen er definert på en objektiv og åpen måte gjennom 

utformingen av et eget budsjett som omfatter alle kostnader og inntekter knyttet til FOT-rutene, 

og som dermed utelukker enhver utilbørlig utnytting av begrepet tjeneste av allmenn økonomisk 

betydning(1) som illustrert over. Når det gjelder bestemmelsene i HA §§ 6 og 7 om justering av 

godtgjøringen i tilfelle av endringer i produksjonen eller uforutsette hendelser, bør det derfor 

understrekes at ingen av disse bestemmelsene endrer godtgjøringsordningen i vesentlig grad 

eller sår tvil om dens parametere.  

146) Videre heter det i nr. 16 bokstav e) i Rammebestemmelsene at beslutningen om tildeling må 

beskrive ”de tiltak som er truffet for å unngå overkompensasjon og for å sikre tilbakebetaling av 

en eventuell overkompensasjon”.  

147) Overvåkingsorganet utelukket i åpningsvedtaket ikke at Hurtigruten kan ha blitt over-

kompensert for leveringen av den offentlige tjenesten, som følge blant annet av at HA ikke 

inneholder noen tilbakebetalingsklausul som fastsetter at overskudd utover den avtalte 

fortjenestemarginen skal tilbakebetales til staten eller trekkes fra godtgjøringen som skal betales 

for påfølgende år eller kanskje for hele kontraktsperioden.(2) Norske myndigheter har faktisk 

bekreftet at HA ikke inneholder noen slik ordning annet enn bestemmelsen om reforhandling i 

HA § 7, som til en viss grad kan bidra til at overkompensasjon unngås eller blir krevd tilbake.  

148) Klagerne har også pekt på fraværet i HA av et tak for godtgjøringen som kunne ha sikret at 

overkompensasjon ikke kan finne sted.  

149) Overvåkingsorganet er ikke lenger i tvil med hensyn til fraværet av slike ordninger i HA. Selv 

om det å inkludere i beslutningen om tildeling en framgangsmåte for å sikre tilbakebetaling av 

en eventuell overkompensasjon bidrar til å øke prosessens objektivitet og åpenhet, følger det av 

Rammebestemmelsene at dette ikke er strengt nødvendig: ”Dersom EFTA-staten på forhånd har 

fastsatt et godtgjøringsnivå som på tilstrekkelig måte forutser og tar hensyn til de effektivitets-

gevinster som yteren av den offentlige tjenesten kan forventes å få i hele tildelingsperioden, på 

grunnlag av en riktig fordeling av kostnader og inntekter og rimelige forventninger [...], 

begrenses kontrollen av overkompensasjon i prinsippet til en kontroll av at den fortjenesten som 

tjenesteyteren er berettiget til i henhold til beslutningen om tildeling, faktisk er rimelig sett ut 

fra en forhåndsvurdering”.(3) 

150) HA er basert på definisjonen av en total godtgjøring som gis på forhånd for hele avtalens 

varighet og reduseres over tid, slik at selskapet kontinuerlig oppmuntres til å forbedre sin 

effektivitet for å oppnå det samme realøkonomiske resultat fra kontrakten over tid.  

151) Overvåkingsorganet merker seg ikke desto mindre norske myndigheters planer om å innlemme 

en slik tilbakebetalingsklausul i den framtidige FOT-kontrakten om sjøtransporttjenestene for 

ruten Bergen–Kirkenes. Dette vil bidra til å sikre at enhver støtte som gis i framtiden, ikke er 

uforenlig og må kreves tilbakebetalt. 

4.2.3. Tildelingsperiode 

152) Tildelingsperioden på sju år er i samsvar med kravet i Rammebestemmelsene og forordningen 

om maritim kabotasje.(4) 

4.2.4. Godtgjøringsbeløp og ingen overkompensasjon 

153) I nr. 21 i Rammebestemmelsene heter det at godtgjøringsbeløpet ikke skal ”overstige det som er 

nødvendig for å dekke nettokostnadene som påløper for å yte forpliktelsene til offentlig tjeneste, 

herunder en rimelig fortjeneste”. 

(1) Se i denne sammenheng: Dom i Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI) mot 

Europakommisjonen, T-137/10, EU:T:2012:584, avsnitt 191. 

(2) Åpningsvedtaket, nr. 75. 

(3) EUT L 161 av 13.6.2013, s. 12 (Vedlegg II), og EØS-tillegget nr. 34 av 13.6.2013, s. 1, nr. 50. 

(4) Se også kommisjonsmelding om tolkningen av rådsforordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse av prinsippet 

om adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene (maritim kabotasje), COM(2014) 232, endelig 

utgave av 22.4.2014, nr. 5.5.2. 
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154) Ved nr. 23 i Rammebestemmelsene fastsettes det at ”[d]ersom godtgjøringen helt eller delvis 

beregnes på grunnlag av forventede kostnader og inntekter [som i den foreliggende sak], må 

disse angis nærmere i beslutningen om tildeling. De skal bygge på plausible og observerbare 

parametrer for det økonomiske miljøet der tjenesten av allmenn økonomisk interesse utføres”.  

155) I saker som den foreliggende, der et fast godtgjøringsnivå er fastsatt på forhånd, begrenser 

Rammebestemmelsene videre, som nevnt i nr. 149 over, kontrollen med overkompensasjon til 

en kontroll av at fortjenesten er rimelig sett ut fra en forhåndsvurdering.  

156) Endelig slås det fast i nr. 44 i Rammebestemmelsene ”[d]ersom et foretak også utøver annen 

virksomhet enn tjenesten av allmenn økonomisk betydning, skal kostnader og inntekter knyttet 

til tjenesten av allmenn økonomisk betydning føres atskilt for kostnader og inntekter knyttet til 

andre tjenester, i samsvar med prinsippene fastsatt i nr. 31”. 

157) I lys av det ovenstående vil Overvåkingsorganet først vurdere klagernes argumenter og deretter 

vurdere om HA fører til overkompensasjon, enten gjennom mulig kryssubsidiering av den 

kommersielle virksomheten eller gjennom uttak av urimelig fortjeneste.  

4.2.4.1. Klagernes argumenter 

158) Klagerne anfører i hovedsak følgende argumenter, som er nærmere presentert i nr. 16) over: 

i) Hurtigruten reserverer ikke kapasitet til passasjerer for offentlig transport men selger

kapasiteten til cruisepassasjerer, samtidig som godtgjøringen for offentlige tjenester

opprettholdes på samme nivå,

ii) godtgjøringen for offentlig tjenesteyting har økt betydelig sammenlignet med foregående

kontraktsperiode,

iii) Hurtigruten mottar fortsatt godtgjøring for tjenester som ikke leveres, og

iv) Hurtigruten forsøker videre å redusere havneavgiftene, samtidig som godtgjøringen for

offentlig tjenesteyting opprettholdes på samme nivå.

159) Med hensyn til det første punktet er det slått fast i nr. 21 i Rammebestemmelsene at 

godtgjøringen bare skal dekke kostnadene som påløper for å yte forpliktelsene til offentlig 

tjeneste. I lys av dette kan godtgjøring som gis for å dekke kostnader som ikke er forbundet med 

det offentlige tjenesteoppdraget, ikke anses å utgjøre godtgjøring for forpliktelser til offentlig 

tjeneste. 

160) Overvåkingsorganet påpekte i åpningsvedtaket at når kapasiteten (passasjerer og køyeplasser) 

for FOT-passasjerer selges til kommersielle cruisepassasjerer, får Hurtigruten tilsynelatende 

betalt to ganger for samme tjeneste, noe som i prinsippet vil utgjøre en form for 

overkompensasjon. Ettersom kapasitetsutnyttelsen for passasjerer for offentlig transport kan 

være høyere i visse perioder av året, kunne Overvåkingsorganet derfor ikke utelukke at 

ordningen som er brukt i HA, overkompenserer Hurtigruten ved at den ikke tar hensyn til de 

forskjellige (f.eks. sesongavhengige) nivåene av kapasitetsutnyttelse som forekommer i løpet av 

året.(1) 

161) Som nevnt i avsnitt 1.2.1 over, er formålet med HA å sikre at det finnes tilstrekkelig kapasitet til 

å dekke etterspørselen fra FOT-passasjerene på kystruten Bergen–Kirkenes hele året gjennom. 

Hvis det finnes ledig FOT-kapasitet, forbyr ikke HA, som er en nettokontrakt, Hurtigruten å 

selge billetter til cruisepassasjerer, så lenge dette ikke går på bekostning av den offentlige 

tjenesten.  

162) Det er også anerkjent og akseptert som del av definisjonen av ”tjeneste av allmenn økonomisk 

betydning” at kapasitetsutnyttelsen, som følge av den aktuelle tjenestens natur, kan ha 

vesentlige regionale og sesongmessige variasjoner, med det uunngåelige resultat at fartøyene, 

særlig i lavtrafikkperioder, har ledig kapasitet innenfor minstekravene som er fastsatt i HA. 

(1) Nr. 65–66. 
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163) Norske myndigheter har anført og dokumentert at Hurtigruten har en nokså lav kapa-

sitetsutnyttelse på skipene sine ([…] %). Følgelig finnes det i de langt fleste tilfeller ledig 

kapasitet som potensielt kan selges til kommersielle passasjerer, om nødvendig (se avsnitt 5.3 

over om den første BDO-rapporten fra 2016). Som norske myndigheter har forklart, innebærer 

den reserverte kapasiteten imidlertid at Hurtigruten ikke har mulighet til å optimalisere driften 

og maksimere fortjenesten, for eksempel ved å bruke fartøyer andre steder i lavtrafikk-

periodene.  

164) Det er også anført at det bare i sjeldne tilfeller har hendt at FOT-passasjerer ikke har fått billett 

innenfor minstekravet til reservert kapasitet. Ifølge norske myndigheter blir dette kompensert 

gjennom bruk av reisegarantien.(1) 

165) Selv om bruken av reisegarantien for FOT-passasjerer som ikke har fått billett innenfor 

minstekravet til reservert kapasitet, ikke fullt ut oppfyller kravene i den tildelte forpliktelsen til 

offentlig tjeneste, kan den ikke anses å ha ført til noen overkompensasjon utover rimelig 

fortjeneste.  

166) Når det gjelder det andre punktet, understreker Overvåkingsorganet at det i vurderingen av om 

den gjeldende HA medfører overkompensasjon, må tas hensyn til alle kostnader som er 

nødvendige for å yte den aktuelle offentlige tjenesten, samt hele inntekten som mottas. Denne 

vurderingen skal foretas uten hensyn til godtgjøringsbeløpene som er betalt i foregående 

kontraktsperioder.(2)  

167) Som understreket i nr. 136 til 151 over, inneholder beslutningen om tildeling, det vil si HA, en 

detaljert beskrivelse av parametrene for godtgjøringen og av metoden med atskilte regnskaper 

og egne fordelingsnøkler for de ulike kostnadskategoriene, som skiller mellom kostnader og 

inntekter fra henholdsvis tjenesten av allmenn økonomisk betydning og den kommersielle 

virksomheten, og som resulterer i et netto godtgjøringsbeløp før skatt. 

168) Overvåkingsorganet konkluderer derfor med at den vesentlige økningen i godtgjøringen 

sammenlignet med foregående kontraktsperiode ikke i seg selv innebærer overkompensasjon, så 

lenge alle relevante kostnader og inntekter er tatt i betraktning, med unntak for mulig 

kryssubsidiering eller urimelig høy fortjeneste, som Overvåkingsorganet vurderer i punkt 

4.3.2.2 og 4.3.2.3 under.  

169) I forbindelse med argumentet om at Hurtigruten fortsatt mottar godtgjøring for tjenester som 

ikke leveres, anser Overvåkingsorganet ikke lenger at det foreligger en risiko for 

overkompensasjon. Det godtar dermed norske myndigheters anførsler nevnt i nr. 51–54.  

170) Når det gjelder det siste punktet om Hurtigrutens forsøk på å forhandle seg fram til lavere 

havneavgifter samtidig som norske myndigheter opprettholder godtgjøringen på samme nivå, 

må det understrekes at i nettokontrakter som denne, der operatøren bærer risikoen for kostnader 

og inntekter i hele kontraktsperioden, kan Overvåkingsorganet bare vurdere om det foreligger 

overkompensasjon utover det som er rimelig fortjeneste (se punkt 4.3.2.3 under). 

4.2.4.2. Mulig kryssubsidiering av kommersiell virksomhet 

171) Når en enhet utøver både en tjeneste av allmenn økonomisk betydning og kommersiell 

virksomhet, bør det finnes et system for føring av kostnadsregnskap som sikrer at Hurtigrutens 

kommersielle virksomhet ikke subsidieres gjennom godtgjøringen selskapet er blitt tildelt for å 

yte tjenesten av allmenn økonomisk betydning. 

172) Ved nr. 31 i Rammebestemmelsene fastsettes det at ”[d]ersom foretaket også utøver virksomhet 

som ikke omfattes av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, kan kostnadene som det tas 

hensyn til, omfatte alle direkte kostnader som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene til 

  

(1) Se nr. 49. 

(2) Norske myndigheter betalte Hurtigruten en godtgjøring på i alt 1 899,7 millioner kroner for å betjene de samme 

FOT-rutene i perioden 2005–2012. Nærmere bestemt beløp den årlige godtgjøringen for år 2011 seg til 236,8 

millioner kroner. Se Overvåkingsorganets vedtak nr. 205/11/COL om tilleggsavtalen med Hurtigruten (EUT L 

175 av 5.7.2012, s. 19, og EØS-tillegget nr. 37 av 5.7.2012, s. 1), avsnitt 2. 
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offentlig tjeneste, og et rimelig bidrag til de indirekte kostnadene som er felles for tjenesten av 

allmenn økonomisk betydning og annen virksomhet. Kostnadene knyttet til virksomhet som 

ikke omfattes av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, skal omfatte alle direkte kostnader 

og et rimelig bidrag til felleskostnadene.” 

173) Videre la EU-domstolen i BUPA-dommen, med hensyn til godtgjøringens nødvendighet og 

forholdsmessighet, til grunn at ”[…] [g]itt den skjønnsmargin en medlemsstat har til å definere 

et tjenesteoppdrag av allmenn økonomisk betydning og vilkårene for gjennomføring av det, 

herunder vurderingen av tilleggskostnader som påløper for å utføre oppdraget, som avhenger av 

komplekse økonomiske faktiske forhold, er omfanget av kontrollen Kommisjonen er berettiget 

til å utøve i så henseende, begrenset til å fastslå åpenbare feil [...]”, og at ”[…] Kommisjonens 

gjennomgang […] nødvendigvis begrense seg til å bringe på det rene for det første om det 

aktuelle system bygger på økonomiske og faktiske premisser som er åpenbart feilaktige, og for 

det andre om systemet åpenbart er uegnet til å nå de oppsatte mål”.(1) 

174) Som nevnt i nr. 94, blir om lag 60 % av Hurtigrutens andel av de faste kapasitetskostnadene 

dekket av godtgjøringen for offentlig tjenesteyting, mens bare om lag 30 % av de variable 

passasjerkostnadene tilskrives FOT-kontoen (basert på anslått antall FOT-passasjerkilometer). 

Spørsmålet Overvåkingsorganet må vurdere, er derfor om systemet der den reserverte 

kapasiteten for FOT-passasjerer (dvs. 320 passasjerer) medfører at 60 % av de faste 

kapasitetskostnadene som tilskrives FOT-kontoen, er uforholdsmessig og uegnet til å nå de 

oppsatte mål. 

175) Norske myndigheter har tatt i bruk en metode for kostnadsfordeling som bygger på en 

fordelingsformel for de ulike kostnadskategoriene som forklart i nr. 64 og 65. 

176) Når det særlig gjelder faste felleskostnader, blir disse fordelt på grunnlag av andelen av den 

totale passasjerkapasiteten som er reservert for FOT-passasjerer.  

177) Overvåkingsorganet har allerede godtatt dette minstekravet til reservert kapasitet som del av en 

klart definert tjeneste av allmenn økonomisk betydning, til tross for den offentlige tjenestens 

lave gjennomsnittlige kapasitetsutnyttelse (se punkt 1.2.1 over). Det har i tillegg blitt lagt til 

grunn at regionale og sesongrelaterte svingninger er uunngåelige innenfor et slikt 

tjenesteoppdrag av allmenn økonomisk betydning, og følgelig er det heller ikke til å unngå at en 

betydelig del av kostnadsgrunnlaget, som i stor grad består av faste kostnader, blir tilskrevet 

FOT-kontoen. 

178) Det må dessuten understrekes at regnskapssystemet Hurtigruten har tatt i bruk, som beskrevet i 

nr. 138, 139, 144 og 145 over, gjør det mulig å identifisere de ulike kostnadene og inntektene 

knyttet til FOT-virksomheten og den kommersielle virksomheten. Dette gjøres på en objektiv 

og åpen måte ved at parametrene for godtgjøringen er fastsatt på forhånd, i atskilte regnskaper, 

slik at de forskjellige kostnadskategoriene skilles fra hverandre og den endelige godtgjøringen 

bare gjenspeiler kostnadene og inntektene som er knyttet til FOT-virksomheten.  

179) På bakgrunn av det ovenstående konkluderer Overvåkingsorganet derfor med at kostnads-

fordelingen, i lys av definisjonen av ”tjeneste av allmenn økonomisk betydning”, er akseptabel, 

og at det ikke er framlagt tilstrekkelige bevis for å fastslå at fordelingen av faste felleskostnader 

åpenbart er feilaktig og åpner for kryssubsidiering av den kommersielle virksomheten. 

4.2.4.3. Rimelig fortjeneste  

180) Overvåkingsorganet må vurdere om kapitalavkastningen er i tråd med det ”[…] som ville blitt 

krevd av et gjennomsnittsforetak som overveier om det skal yte en tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning i hele tildelingsperioden eller ikke, idet det tas hensyn til risikonivået 

[…]” (nr. 33 i Rammebestemmelsene).  

  

(1) Dom i British United Provident Association Ltd (BUPA), BUPA Insurance Ltd og BUPA Ireland Ltd mot 

Kommisjonen for De europeiske fellesskap (BUPA), T-289/03, EU:T:2008:29, avsnitt 220 og 222. 
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181) I åpningsvedtaket uttrykte Overvåkingsorganet betenkeligheter med hensyn til beregnings-

metoden norske myndigheter hadde brukt for å komme til at Hurtigruten hadde en fortjeneste 

fra HA på […] %.(1)  

182) Ved nr. 37 i Rammebestemmelsene fastsettes det at ”[d]ersom ytingen av tjenesten av allmenn 

økonomisk betydning er forbundet med en betydelig forretningsrisiko eller kontraktsmessig 

risiko, for eksempel fordi godtgjøringen gis i form av en fast beløp som dekker forventede 

nettokostnader og en rimelig fortjeneste, og foretaket utøver virksomhet i et konkurransemiljø, 

kan den rimelige fortjenesten ikke overstige et nivå som tilsvarer en kapitalavkastning som står 

i forhold til risikonivået. Denne avkastningen bør om mulig fastsettes ved henvisning til den 

kapitalavkastning som er oppnådd i forbindelse med lignende typer kontrakter om offentlig 

tjeneste som er tildelt på konkurransevilkår (for eksempel kontrakter tildelt ved anbud). Dersom 

det ikke er mulig å anvende denne metoden, kan andre metoder for å beregne kapital-

avkastningen anvendes, dersom valget av metode kan begrunnes”. 

183) Norske myndigheter har i løpet av undersøkelsen lagt fram flere opplysninger om de finansielle 

vurderingene som ble gjort i forkant av anbudsinnbydelsen, som beskriver anslagene over 

forventede kostnader og inntekter samt prognoser for kapitalavkastningen. De anfører at EBT-

tallet på […] % ikke representerer en avkastning, men restoverskuddet av den avtalte 

godtgjøringen i forhold til budsjetterte kostnader og inntekter, og at det ikke er egnet til å 

brukes som mål på rimelig fortjeneste. 

184) Ifølge disse forhåndsvurderingene foretatt av BDO (se punkt 5.4 over) ble avkastningen 

presentert som vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad etter skatt som var forventet å ligge i (men 

i den øvre delen av) intervallet […] % til […] %. Disse resultatene ble deretter brukt til å 

evaluere Hurtigrutens tilbud og førte til at norske myndigheter innledet forhandlinger med 

selskapet, som resulterte i at godtgjøringen ble redusert. Den avtalte godtgjøringen ble vurdert 

til å gi en ROCE på om lag […] % basert på Hurtigrutens anslag over kostnader og inntekter 

som presentert i tilbudet. Dette tallet ble revidert og dokumentert i den andre BDO-rapporten 

fra 2016, som fant at avkastningsprognosen på […] % lå innenfor relevante referanseverdier, og 

at faktisk gjennomsnittlig ROCE for FOT-kontrakten i perioden 2012–2015 var […] % (se  

nr. 73 og 74 over). 

185) I lys av det ovenstående (dvs. forhåndsanalysen av ROCE sammenholdt med den vektede 

gjennomsnittlige kapitalkostnaden, bruken av en hensiktsmessig kalkulasjonsrente og 

referansemålingen der Hurtigruten sammenlignes med andre cruiseoperatører) anser Overvå-

kingsorganet at den forhåndsavtalte forventede fortjenesten ligger på et nivå som er rimelig for 

denne typen virksomhet, i betraktning blant annet av risikoene som er involvert (f.eks. et høyt 

fast kostnadsgrunnlag, lave inntekter, tilleggskostnader fra mulige produksjonsavvik osv.).  

186) Forventet fortjeneste var videre et resultat av en offentlig anbudsprosedyre (med forhandlinger) 

som selv om den ikke gjorde det mulig å velge en operatør som var i stand til å yte 

sjøtransporttjenesten til den laveste kostnad for samfunnet, omfattet visse tiltak for å unngå 

overkompensasjon for forpliktelsene til å yte den offentlige tjenesten.(2) 

4.2.5. Ytterligere krav som kan være nødvendige for å sikre at samhandelen ikke påvirkes i et slikt 

omfang at det strider mot EØS-interessene. 

187) Overvåkingsorganet merker seg at norske myndigheter organiserte en anbudsprosedyre for å 

velge ut tjenesteyteren som skal betjene kystruten Bergen–Kirkenes i perioden 2012–2019. Selv 

om anbudskonkurransen bare resulterte i ett tilbud, er det ikke noe som tyder på at denne 

prosedyren medførte noen vridning av konkurransen i sjøtransportsektoren, og ingen slike 

påstander er blitt framsatt for Overvåkingsorganet av relevante konkurrenter.  

  

(1) Avsnitt 59. 

(2) Selv om den offentlige kontrakten ikke inneholder noen tilbakebetalingsklausul, som generelt er den foretrukne 

ordningen for å sikre at enhver potensiell overkompensasjon blir tilbakebetalt til norske myndigheter, bidrar 

bestemmelsen om reforhandling i HA § 7, i det minste til en viss grad, til at overkompensasjon unngås eller blir 

krevd tilbake. 
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188) Det bemerkes videre at godtgjøringen for HA ikke tillater operatøren å kryssubsidiere sin 

kommersielle virksomhet gjennom for eksempel en åpenbart uforholdsmessig fordeling av faste 

felleskostnader, og den tillater heller ikke at operatøren gjør dette ved uttak av en urimelig høy 

fortjeneste. HA dekker i stedet bare kostnadene ved den offentlige tjenesten samt en rimelig 

fortjeneste.  

189) Overvåkingsorganet finner det derfor ikke nødvendig å innføre ytterligere krav for å sikre at HA 

er forenlig med EØS-avtalen, men oppfordrer likevel norske myndigheter til å vurdere 

anbefalingen som er gitt i nr. 113.  

5. Konklusjon 

190) I lys av det ovenstående anser Overvåkingsorganet at godtgjøringen Hurtigruten har mottatt i 

henhold til HA, er forenlig med EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2. 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Godtgjøringen som betales i henhold til HA, utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

Meldeplikten i henhold til del I artikkel 1 nr. 3 i protokoll 3 ble ikke overholdt da denne støtten ble gitt. 

Artikkel 2 

Godtgjøringen som ble gitt i henhold til HA, anses som forenlig på grunnlag av EØS-avtalens  

artikkel 59 nr. 2. 

Artikkel 3 

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge. 

Artikkel 4 

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet. 

Utferdiget i Brussel 29. mars 2017 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Sven Erik Svedman For Frank J. Büchel  

 President Medlem av kollegiet  
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8823 – Neste / Demeter Animal Fats and Proteins) 

1.  Kommisjonen mottok 15. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Neste Oyj (Finland) og 

– Int. Handelsmaatschappij Demeter BV (Nederland), kontrollert av Demeter Holding BV. 

Neste Oyj (Neste) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele G Int. 

Handelsmaatschappij Demeter BV (Demeter), som vil samle Demeter-konsernets virksomhet innen innkjøp og levering av 

animalsk fett og animalske proteiner. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Neste: foredlings- og salgsforetak med fokus på lavutslippsdrivstoff av høy kvalitet. I produksjonen av fornybart 

drivstoff bruker Neste-konsernet en rekke fornybare utgangsmaterialer, deriblant animalsk fett. 

– Demeter: innkjøp og videresalg av bearbeidet animalsk fett og bearbeidede animalske proteiner. 

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. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 218 av 22.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8823 – Neste / Demeter Animal Fats and Proteins 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/40/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8829 – Total Produce / Dole Food Company) 

1.  Kommisjonen mottok 11. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Total Produce PLC (Irland) og 

– DFC Holdings LLC (USA). 

Total Produce PLC (”Total Produce”) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele DFC Holdings LLC og indirekte over dets heleide datterforetak Dole Food Company Incorporated (samlet omtalt som 

”Dole”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Total Produce: import og distribusjon av et bredt utvalg av frisk frukt og friske grønnsaker, inkludert bananer og 

ananas. Total Produce driver også bananmodnerier. Total Produce driver virksomhet over hele verden, med Europa 

som geografisk fokus. 

– Dole: produksjon, omsetning og distribusjon av frisk frukt og friske grønnsaker, inkludert bananer og ananas, i Nord-

Amerika, Europa, Latin-Amerika, Sør-Afrika og Dubai, med Nord-Amerika som geografisk hovedfokus.  

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.  

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 214 av 19.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8829 – Total Produce / Dole Food Company 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/40/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8850 – Kaiser+Kraft / Hoffmann / Simple System) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kaiser+Kraft Europa GmbH (Tyskland), kontrollert av Franz Haniel & Cie GmbH (Tyskland), 

– Hoffmann SE (Tyskland), kontrollert av NV Holding GmbH (Østerrike), og 

– Simple System GmbH & Co. KG (Tyskland). 

Kaiser+Kraft Europa GmbH (”Kaiser+Kraft”, Tyskland) og Hoffmann SE (”Hoffmann”, Tyskland) overtar i fellesskap 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Simple System GmbH & Co. KG (”Simple 

System”, Tyskland). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kaiser+Kraft: spesialisert postordresalg av utstyr i B2B-segmentet. 

– Hoffmann: handel med og produksjon og distribusjon av standardverktøy og tilleggsprodukter samt tilhørende 

tjenester og konsulentvirksomhet. 

– Simple System: tjenester innen B2B-distribusjon av smådeler, særlig drift av en internettplattform. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 214 av 19.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8850 – Kaiser+Kraft / Hoffmann / Simple System 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 

2018/EØS/40/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8866 – MEC/Mitsui/SDPSK/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsubishi Estate Co. Ltd. (”MEC”, Japan), 

– Mitsui & Co., Ltd (”Mitsui”, Japan) og 

– Sime Darby Property (Sungai Kapar) Sdn Bhd (”SDPSK”, Malaysia). 

MEC, Mitsui og SDPSK overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Sime Darby MIT Development Sdn Bhd (”JV”, Malaysia). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MEC: eiendomsutvikling, også engasjert i eiendomsforvaltning. 

– Mitsui: handelshus engasjert i råvarehandel og annen forretningsvirksomhet på verdensplan.  

– SDPSK: eiendomsutvikling i Malaysia. SDPSK tilhører SD-Property Group, et multinasjonalt konsern med 

virksomhet på eiendomsmarkedet.  

– JV: oppkjøp og utvikling av jordarealer som utgjør ca. 15 hektar, i Selangor i Malaysia. JV skal bygge en 

spesialtilpasset logistikk-/industripark. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 214 av 19.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8866 – MEC/Mitsui/SDPSK/JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 

2018/EØS/40/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8900 – Wieland / Aurubis rolled products / Schwermetall) 

1.  Kommisjonen mottok 13. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Wieland Werke AG (”Wieland”, Tyskland), 

– Aurubis’ virksomhet innen flatvalsede produkter (”ARP”, Tyskland), kontrollert av Aurubis AG (Tyskland), og 

– Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG (”Schwermetall”, Tyskland), et 50/50-fellesforetak mellom Wieland 

og Aurubis AG. 

Wieland overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Schwermetall.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Wieland: produksjon og levering av halvfabrikater av kobber og kobberlegeringer. 

– ARP: produksjon og levering av halvfabrikater av kobber og kobberlegeringer. 

– Schwermetall: produksjon av forvalsede bånd av kobber og kobberlegeringer. 

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.  

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 216 av 20.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8900 – Wieland / Aurubis rolled products / Schwermetall 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/40/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8904 – PIMCO/Echo/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– R4R S.à r.l. (”R4R”, Luxembourg), som tilhører Pacific Investment Management Company LLC (”PIMCO”, USA), 

– Echo Investment S.A. (”Echo”, Polen) og 

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, Polen). 

PIMCO og Echo overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3  

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PIMCO: investeringsvirksomhet, herunder i eiendomsaktiva og -tjenester. 

– Echo: eiendomsutvikling i kontor-, detaljhandels- og boligsektoren. 

– JV: eiendomsutleie.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 216 av 20.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8904 – PIMCO/Echo/JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 

2018/EØS/40/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8929 – Apollo Management / Generali Belgium) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Athora Holding Ltd. (”Athora”, Bermuda), som er kontrollert av Apollo Management L.P. (“Apollo”, USA), og  

– Generali Belgium S.A. (”Generali Belgium”, Belgia). 

Athora overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Generali Belgium. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Athora: forsikring og gjenforsikring i Tyskland og Det forente kongerike. 

– Apollo: globalt investeringsfond som har eierandeler i virksomheter innenfor en rekke sektorer. 

– Generali Belgium: leverandør av livs- og skadeforsikring, opererer bare i Belgia. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 214 av 19.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8929 – Apollo Management / Generali Belgium 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 

2018/EØS/40/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8937 – Advent International / Zentiva) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– (”Advent”, USA) og 

– Zentiva-konsernet, herunder Zentiva Pharma GmbH (Tyskland), Winthrop Arzneimittel GmbH (Tyskland), Winthrop 

Pharmaceuticals UK Ltd (Det forente kongerike), Zentiva France (Frankrike), Zentiva Polska sp. z.o.o. (Polen), 

Zentiva S.A. (Romania), Zentiva, a.s. (Slovakia), Zentiva International, a.s. (Slovakia), Zentiva Group, a.s. 

(Tsjekkia), Zentiva, k.s. (Tsjekkia), Zentiva Portugal, Lda (Portugal), Zentiva Italia S.r.l. (Italia), Zentiva GmbH 

(Østerrike), Helvepharm AG (Sveits) og Zentiva HU Kft (Ungarn) (samlet omtalt som ”Zentiva”), nå kontrollert av 

Sanofi. 

Den foreslåtte sammenslutningen består i at Advent alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3  

nr. 1 bokstav b) over Zentiva.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: globalt investeringsforetak med fokus på investeringer i en rekke sektorer, nærmere bestemt forretnings- og 

finanstjenester, helse, industri, detaljhandel, forbruksvarer og fritid samt teknologi, media og telekommunikasjon. 

– Zentiva: legemiddelkonsern med fokus på utvikling, produksjon og markedsføring av generiske legemidler, 

hovedsakelig i Europa.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 214 av 19.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8937 – Advent International / Zentiva 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 

2018/EØS/40/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8953 – Snam/DESFA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Snam (Italia), kontrollert av Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (”CDP”, Italia), og 

– Hellenic Gas Transmission System Operator (”DESFA”, Hellas). 

Snam overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele DESFA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Snam: holdingforetaket til Snam Group, som eier det største overføringssystemet i Italia og har interesser i flere 

foretak aktive innen gassoverføring og -lagring i EU. 

– CDP: aksjeselskap under offentlig kontroll av den italienske stat. 

– DESFA: etablert i 2007 med formål å drive, vedlikeholde, forvalte, utnytte og utvikle det greske gassoverførings-

systemet, herunder sammenkoblingene med Tyrkia og Bulgaria samt anlegget for flytende naturgass på øya 

Revythousa. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 208 av 15.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8953 – Snam/DESFA 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 

2018/EØS/40/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8973 – Mitsui/Kansai/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsui & Co., Ltd (”Mitsui”, Japan), 

– Kansai Paint Co., Ltd. (”Kansai”, Japan) og 

– Kansai Helios Coatings GmbH, tidligere kontrollert av Kansai alene (”JV”, Østerrike). 

Mitsui foreslår å overta kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele 

JV sammen med Kansai. Transaksjonen medfører en overgang fra enekontroll til felles kontroll over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mitsui: japansk handelshus engasjert i råvarehandel og annen virksomhet i hele verden, deriblant salg, distribusjon, 

innkjøp, markedsføring og levering av produkter innenfor forretningsområder som jern og stål, kull og ikke-

jernholdige metaller, maskiner, elektronikk, kjemikalier og energirelaterte råvarer. 

– Kansai: kjemikalieforetak basert i Japan som har industrielle og dekorative overflatebehandlingsmidler som sine 

hovedprodukter. Foretaket driver også virksomhet under varemerket ALESCO.  

– JV: kontrollerer Helios Group, en europeisk produsent av overflatebehandlingsmidler. Helios Group konsentrerer  

seg om produkter til industriell bruk, men har også virksomhet innen dekorasjonsmaling og andre typer 

overflatebehandlingsmidler samt harpiks, kjemikalier, klebemidler og stivelse. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 217 av 21.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8973 – Mitsui/Kansai/JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 

2018/EØS/40/11 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 40/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8987 – HPS/MDP/HAPS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HPS Investment Partners, LLC (”HPS”, USA), 

– Madison Dearborn Partners, LLC (”MDP”, USA) og  

– Health and Protection Solutions Limited (United Kingdom) (”HAPS”). 

HPS og MDP overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele HAPS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HPS: USA-basert investeringsforetak med fokus på oppkjøp og strategisk finansiering eller rekapitalisering av 

selskaper som har behov for økonomisk støtte. 

– MDP: USA-basert kapitalforetak. 

– HAPS: britisk leverandør av privat helseforsikring, tannhelseforsikring, reiseforsikring og relaterte tjenester til 

privatpersoner og foretak.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 210 av 18.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8987 – HPS/MDP/HAPS 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 

2018/EØS/40/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8725 – Nufarm/Century) 

Kommisjonen besluttet 6. mars 2018 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 32018M8725. 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.8872 – Advent International / Laird) 

Kommisjonen besluttet 24. mai 2018 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 32018M8872. 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. 

2018/EØS/40/13 

2018/EØS/40/14 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8873 – Carlyle / TA Associates / DiscoverOrg) 

Kommisjonen besluttet 17. mai 2018 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 32018M8873. 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.8888 – Apollo Management / Cyprus Cooperative Bank / Altamira Cyprus) 

Kommisjonen besluttet 8. mai 2018 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 32018M8888. 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. 

2018/EØS/40/15 

2018/EØS/40/16 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende  

fra 1. juli 2018 

(Kunngjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004  

(EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 165 av 14.5.2018, s. 6, og EØS-tillegget nr. 34 av 24.5.2018, 

s. 8. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.7.2018 – -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.7.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.7.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 
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