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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 10. mai 2021 

Sak nr. 86805 

Vedtak nr. 037/20/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endring og forlengelse av de covid-19-relaterte 

ordningene for tilskudd i forbindelse med nedstenging 

og tilpasningstilskudd 

Rettslig grunnlag Lov om endring av lov nr. 38/2020 og lov nr. 160/2020  

Type tiltak Støtteordninger 

Formål Bidra til å opprettholde den økonomiske aktiviteten til 

foretak som er blitt påført inntektstap under covid-19-

pandemien som følge av tiltakene som er iverksatt for å 

bekjempe spredningen av viruset 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett Ordning for tilpasningstilskudd: anslått budsjett  

20,5 milliarder 

Ordning for tilskudd i forbindelse med nedstenging: 

anslått budsjett ISK 1 milliard og maksimalt budsjett 

ISK 2 milliarder 

Varighet Ordning for tilpasningstilskudd: 31. desember 2021 

Ordning for tilskudd i forbindelse med nedstenging:  

30. september 2021 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Iceland Revenue and Customs 

Tryggvagata 19  

IS-101 Reykjavík 

Island 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

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

2021/EØS/54/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 11. mai 2021 

Sak nr. 86811 

Vedtak nr. 039/21/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel Endringer i ordning med digitale gavekort i forbindelse 

med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om endring av lov nr. 54/2020 om digitale 

gavekort (lög um ferðagjöf) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Øke den innenlandske etterspørselen etter 

turisttjenester og på den måten støtte 

turisttjenestesektoren 

Støttens form Tilskudd (indirekte støtte) 

Budsjett ISK 1,4 milliarder 

Varighet 1. juni 2021 til 31. august 2021 

Økonomiske sektorer Turisme 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Ministry of Finance and Economic Affairs 

Arnarhvoli við Lindargötu  

IS-101 Reykjavík  

Island 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

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

2021/EØS/54/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 12. mai 2021 

Sak nr. 86812 

Vedtak nr. 040/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i og forlengelse av tilskuddsordningen for 

likviditetsstøtte til foretak i reiselivsnæringen i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtak som hjemler endringene og 

forlengelsen, og et brev om tilleggsbevilgninger utstedt 

av Nærings- og fiskeridepartementet til Innovasjon 

Norge 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak som står overfor 

en akutt likviditetsmangel som følge av covid-19-

utbruddets innvirkning på økonomien 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 1 550 millioner 

Støtteintensitet Opptil 80 % av støtteberettigede kostnader for små og 

mellomstore bedrifter. Opptil 70 % av støtteberettigede 

kostnader for store foretak. Kostnader for materielle og 

immaterielle aktiva som er nødvendig for 

prosjektgjennomføring: opptil 50 %. 

Varighet 12.5.2021–31.12.2021 

Økonomiske sektorer NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3, 90, 91 

og 93 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge 

Akersgata 13 

NO-0104 Oslo, Norge 

Pb. 448 Sentrum 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

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

2021/EØS/54/03 

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


Nr. 54/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.8.2021 

 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 12. mai 2020 

Sak nr. 86817 

Vedtak nr. 041/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Forlengelse av og endringer i kompensasjonsordningen 

for store offentlige arrangementer i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtak som hjemler ordningen og fastsetter 

hovedvilkårene for den, og et bevilgningsbrev utstedt av 

Nærings- og fiskeridepartementet til Innovasjon Norge 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensasjon for skade som skyldes en eksepsjonell 

hendelse 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 260 millioner 

Støtteintensitet 60 % 

Varighet Til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge  

Pb. 448 Sentrum  

Akersgata 13 

NO-0104 Oslo 

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

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

2021/EØS/54/04 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 18. mai 2021 

Sak nr. 86828 

Vedtak nr. 042/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i støtteordning for frivillige organisasjoner i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Endret forskrift om støtteordning for frivillige 

organisasjoner (referansenummer ennå ikke gitt) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre likviditet for frivillige organisasjoner for derved å 

stimulere til aktivitet og hjelpe frivillige organisasjoner 

gjennom den pågående covid-19-krisen 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 1155 millioner  

Støtteintensitet  Søkere kan motta tilskudd på 70 % for 

merkostnader og/eller kostnader forbundet med 

utvikling og/eller tilpasning av aktiviteter.  

 For arrangementer og andre spesifiserte aktiviteter 

som finner sted som planlagt, kan det gis tilskudd 

på 70 % av støtteberettigede kostnader.  

 For arrangementer og andre spesifiserte aktiviteter 

som avlyses, kan det gis tilskudd på 50 % av 

støtteberettigede kostnader. 

Varighet 18. mai 2021 til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Frivillig sektor 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Lotteri- og stiftelsestilsynet  

Postboks 800 

NO-6805 Førde  

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

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

2021/EØS/54/05 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 20. mai 2020 

Sak nr. 86839 

Vedtak nr. 051/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Ordning med kompensasjon for tapt varelager i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Endret forskrift til utfylling og gjennomføring av lov 

om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort 

omsetningsfall etter august 2020 (ennå ikke vedtatt) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere restauranter, kafeer, barer og hoteller som 

serverer mat til andre kunder enn hotellgjester, samt 

blomsterbutikker, for tapt varelager 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 25 millioner 

Støtteintensitet 100 % 

Varighet 9. juni 2021 til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Næringsmiddeltjenester og detaljhandel med blomster  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Brønnøysundregistrene  

Postboks 900 

NO-8910 Brønnøysund 

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

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

2021/EØS/54/06 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EFTA-DOMSTOLEN 

Søksmål anlagt 9. juli 2021 av SÝN hf. mot EFTAs overvåkingsorgan 

(Sak E-4/21) 

Et søksmål mot EFTAs overvåkingsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 9. juli 2021 av SÝN hf., 

representert ved advokat Dóra Sif Tynes, ADVEL, Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, Island. 

SÝN hf. har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. oppheve EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 023/21/COL av 26. mars 2021, støtte til 

Farice ehf. til investering i en tredje sjøkabel. 

2. pålegge EFTAs overvåkingsorgan å betale sakens omkostninger. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

- Sýn (”saksøker”) er et selskap innen elektronisk kommunikasjon og media som er aktivt i 

alle telekommunikasjons- og kringkastingsmarkeder på Island og har sitt forretningskontor 

i Suðurlandsbraut 8 i Reykjavík. Selskapets røtter strekker seg tilbake til etableringen av 

Íslandssími hf. og Tal hf. sent på 1990-tallet, etter at sektoren for telekommunikasjons-

tjenester på Island var blitt liberalisert. Saksøker leverer en rekke elektroniske kommuni-

kasjonstjenester, herunder datasentertjenester, under merkenavnet Vodafone, i henhold til 

en partnerskapsavtale med Vodafone Group plc. 

- Farice hf. ble etablert av islandske og færøyske parter i 2002 med det formål å prosjektere, 

bygge og drive et undersjøisk kabelsystem for elektronisk kommunikasjon som skal sikre 

internasjonal konnektivitet mellom Island, Færøyene og Storbritannia. 

- Søksmålet gjelder oppheving av EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 023/21/COL (”det 

omtvistede vedtak”). Det omtvistede vedtak ble fattet 26. mars 2021, etter at en melding 

var blitt inngitt av islandske myndigheter 23. mars 2021. 

- Saksøker har nedlagt påstand om oppheving av det omtvistede vedtak, med den 

begrunnelse at EFTAs overvåkingsorgan har: 

– unnlatt å oppfylle sin forpliktelse til å innlede formell undersøkelse i henhold til del 1 

artikkel 1 nr. 2 i protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et 

overvåkingsorgan og en domstol (”ODA-avtalen”), ettersom Overvåkingsorganet burde 

vært i tvil med hensyn til tiltakets forenlighet med EØS-avtalen. 

– unnlatt å oppfylle sin forpliktelse til å gi en tilstrekkelig god begrunnelse i samsvar med 

ODA-avtalen artikkel 16. 

2021/EØS/54/07 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10274 – EDFR/Lumani/GLD) 

Kommisjonen besluttet 12. august 2021 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 32021M10274. 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.10277 – Geely/Futaihua/JV) 

Kommisjonen besluttet 12. august 2021 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 32021M10277. 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. 

2021/EØS/54/08 

2021/EØS/54/09 

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

(Sak M.10332 – KKR / Equitix Tetragon / Target) 

Kommisjonen besluttet 11. august 2021 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 32021M10332. 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.10344 – Accenture/Umlaut) 

Kommisjonen besluttet 13. august 2021 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 32021M10344. 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. 

2021/EØS/54/10 

2021/EØS/54/11 

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

(Sak M.10367 – Platinum Equity Group / Grupo Urbaser) 

Kommisjonen besluttet 16. august 2021 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 32021M10367. 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. 

2021/EØS/54/12 

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