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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 276/21/COL 

av 8. desember 2021 

om det norske regionalstøttekartet 2022–2027 (Norge) 

1 Sammendrag  

(1) EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) ønsker å informere norske myndigheter om at det, etter å 

ha vurdert det norske regionalstøttekartet 2022–2027, finner det forenlig med prinsippene 

fastsatt i retningslinjene for regionalstøtte(1). 

(2) Dette vedtak representerer ESAs vurdering av regionalstøttekartet i henhold til nr. 190 i 

retningslinjene for regionalstøtte. Det godkjente kartet utgjør en integrert del av retnings-

linjene for regionalstøtte(2). Regionalstøttekartet i seg selv utgjør ikke statsstøtte og utgjør 

ikke en tillatelse til å gi slik støtte.  

(3) ESA har basert sitt vedtak på nedenstående betraktninger. 

2 Saksbehandling 

(4) ESA vedtok 1. desember 2021 nye retningslinjer for regionalstøtte ved vedtak 

nr. 269/21/COL. Retningslinjene for regionalstøtte fastsetter vilkår for når meldepliktig 

regionalstøtte kan anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte(3). De fastsetter også 

kriterier for å identifisere områdene som oppfyller forenlighetsvilkårene i EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c)(4).  

(5) I henhold til nr. 150 i retningslinjene for regionalstøtte må områdene som EØS-EFTA-stater 

ønsker å utpeke som a- eller c-områder, angis i et regionalstøttekart. I henhold til nr. 189 i 

retningslinjene for regionalstøtte bør hver EØS-EFTA-stat melde til ESA ett enkelt regional-

støttekart som skal gjelde fra 1. januar 2022 til 31. desember 2027. I tråd med dette meldte 

norske myndigheter det norske regionalstøttekartet 2022–2027 ved brev av 2. desember 2021(5). 

3 Støtteberettigede områder utpekt av norske myndigheter 

3.1 Bakgrunn  

(6) Regionalstøttedekningen som er tilgjengelig for 2022–2027, er angitt for hver EØS-EFTA-

stat i vedlegg I til retningslinjene for regionalstøtte. Norges tildeling består av forhånds-

definerte og ikke-forhåndsdefinerte c-områder.  

(7) Norske myndigheter kan bruke denne tildelingen til å utpeke forhåndsdefinerte og ikke-

forhåndsdefinerte c-områder. De styrende prinsippene for denne utpekingen er beskrevet i 

henholdsvis nr. 168 og 169 og nr. 175 i retningslinjene for regionalstøtte. 

3.2 Forhåndsdefinerte c-områder 

3.2.1 Innledning 

(8) I henhold til nr. 168 i retningslinjene for regionalstøtte kan EØS-EFTA-statene utpeke som  

c-områder de forhåndsdefinerte c-områdene som er nevnt i nr. 166. Disse områdene er angitt 

i vedlegg I til retningslinjene for regionalstøtte.  

  

(1) Retningslinjene for regionalstøtte ble vedtatt 1. desember 2021 ved ESAs vedtak nr. 269/21/COL (ennå ikke 

kunngjort). 

(2) Nr. 190 i retningslinjene for regionalstøtte. 

(3) Nr. 2 i retningslinjene for regionalstøtte. 

(4) Ibid. 

(5) Dokument nr. 1252726, 1252724, 1252722, 1252736, 1252734, 1252728, 12527 og 1252732. 

2022/EØS/46/01 
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(9) Nr. 169 tillater en fleksibel tilnærming der tynt og svært tynt befolkede områder som ikke er 

forhåndsdefinert som støtteberettigede, kan utpekes på visse vilkår.  

(10) I det norske regionalstøttekartet 2014–2020 utpekte norske myndigheter tynt befolkede 

områder. De svært tynt befolkede områdene ble ikke angitt(6). I stedet utpekte norske 

myndigheter svært tynt befolkede områder i forbindelse med en driftsstøtteordning som 

hadde som forutsetning at den skulle være begrenset til slike områder(7). 

(11) Fotnote 65 i retningslinjene for regionalstøtte inneholder en ny spesifikasjon om at tynt 

befolkede og svært tynt befolkede områder bør angis i regionalstøttekartet. På grunnlag av 

dette har norske myndigheter i sin melding inkludert en angivelse av de utpekte svært tynt 

befolkede områdene som tilsvarer den som var blitt gitt tidligere i forbindelse med en 

driftsstøtteordning. 

(12) Følgelig vil ESA først vurdere norske myndigheters utpeking av tynt befolkede områder. 

Deretter vil ESA vurdere norske myndigheters utpeking av svært tynt befolkede områder 

innenfor disse områdene. Som påkrevd i siste setning i nr. 169 i retningslinjene for 

regionalstøtte vil ESA ta hensyn til befolkningen i både de svært tynt befolkede og de tynt 

befolkede områdene ved vurdering av om den øvre grensen for befolkningsdekning er 

overholdt.  

(13) Det følger av definisjonen i nr. 19 punkt 30 i retningslinjene for regionalstøtte at alle områder 

som er utpekt på grunnlag av nr. 169, er tynt befolkede. Følgelig vil ESA bare telle med 

befolkningen i de områdene som er både tynt og svært tynt befolket, én gang ved vurdering 

av om den øvre grensen for befolkningsdekning er overholdt.  

3.2.2 Tynt befolkede områder 

3.2.2.1 To fylker omfattet i sin helhet 

(14) Første og andre setning i nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte fastsetter at ”[f]or tynt 

befolkede områder bør EØS-EFTA-stater i prinsippet utpeke statistiske regioner på nivå  

2 med færre enn åtte innbyggere per km² eller statistiske regioner på nivå 3 med færre enn 

12,5 innbyggere per km². EØS-EFTA-stater kan imidlertid utpeke deler av statistiske 

regioner på nivå 3 med færre enn 12,5 innbyggere per km² eller andre sammenhengende 

områder som grenser til disse statistiske regionene på nivå 3, forutsatt at disse områdene har 

færre en 12,5 innbyggere per km².” 

(15) I Norge svarer statistiske regioner på nivå 3 til fylker, mens statistiske regioner på nivå  

2 utgjør større regioner(8). 

(16) Fylkene Troms og Finnmark og Nordland er omfattet i sin helhet. Basert på tall fra  

1. januar 2020(9) har disse fylkene en befolkningstetthet på henholdsvis 3,4 og 6,7 

innbyggere per km²(10). Basert på de samme befolkningsdataene utgjør befolkningen i disse 

områdene 484 546 innbyggere(11). 

  

  

(6) ESAs vedtak nr. 91/14/COL av 26. februar 2014 om det norske regionalstøttekartet 2014–2020 (EUT L 172 av 

12.6.2014, s. 52, og EØS-tillegget nr. 34 av 12.6.2014, s. 18). 

(7) Se nr. 79–81 i ESAs vedtak nr. 225/14/COL av 18. juni 2014 om regionalt differensiert arbeidsgiveravgift  

2014–2020 (EUT C 344 av 2.10.2014, s. 14, og EØS-tillegget nr. 55 av 2.10.2014, s. 4).  

(8) PDF-kart over Norges statistiske regioner er tilgjengelige på Eurostats nettsted: https://ec.europa.eu/eurostat/ 

web/nuts/nuts-maps. 

(9) I forbindelse med meldingen av regionalstøttekartet har norske myndigheter brukt befolkningstall fra  

1. januar 2020. Disse tallene er innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Arealtallene er også fra 1. januar 2020 

og er innhentet fra SSB (Statistikkbanken). I enkelte tilfeller er det imidlertid hentet inn data fra tidligere år for å 

skaffe til veie data for tidligere kommuner som er blitt splittet opp eller slått sammen. Dette gjelder særlig data 

for areal.  

(10) Meldingen, s. 3. 

(11) Tabell 4 på s. 5 i meldingen.  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps
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3.2.2.2 Delvis inkluderte regioner 

(17) Andre setning i nr. 169 åpner for utpeking av deler av statistiske regioner på nivå 3 med færre 

enn 12,5 innbyggere per km² eller andre sammenhengende områder som grenser til disse 

statistiske regionene på nivå 3, forutsatt at disse områdene har færre en 12,5 innbyggere per 

km². Muligheten til å inkludere sammenhengende områder speiles dermed av muligheten til å 

utelukke områder i de statistiske regionene på nivå 3 som har færre en 12,5 innbyggere per 

km².  

(18) Således er deler av nivå 3-regionene Innlandet og Trøndelag blitt utelukket fra 

regionalstøttekartet, mens områder i andre nivå 3-regioner er blitt inkludert(12). 

3.2.2.3 Mindre områder som er blitt utelukket  

(19) Tabell 1 under gir en oversikt over områdene i nivå 3-regionene Innlandet og Trøndelag som 

er blitt utelukket(13): 

Tabell 1 – Mindre områder som er blitt utelukket  

Region på nivå 3 Områder (kommuner) Befolkningstetthet 

Innlandet Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Løten, 

Stange, Elverum, Gran og Østre Toten 

34,5 

Trøndelag Trondheim, den delen av Orkland som tidligere 

utgjorde Orkdal kommune, Melhus, Skaun, Malvik, 

Stjørdal og Levanger 

83,3 

(20) Basert på befolkningsdataene fra 1. januar 2020 har disse utelukkede områdene en samlet 

befolkning på 504 560(14). 

3.2.2.4 Mindre områder som er blitt inkludert  

(21) Tabell 2 under gir en oversikt over de mindre områdene med en befolkningstetthet på under 

12,5 innbyggere per km² som er blitt inkludert(15):  

Tabell 2 – Mindre områder som er blitt inkludert 

Region på nivå 3 Områder (kommuner) Befolkningstetthet 

Viken Aremark, Marker, Aurskog-Høland, Flå, Nesbyen, 

Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, 

Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal 

4,8 

Vestfold og 

Telemark 

Notodden, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, 

Midt-Telemark, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, 

Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje 

6,2 

Agder Den delen av Lindesnes som tidligere utgjorde 

Marnardal kommune, den delen av Lyngdal som 

tidligere utgjorde Audnedal kommune, Risør, 

Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårshei, 

Tvedestrand, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, 

Bygland, Valle, Bykle, Åseral, Hægebostad, 

Kvinesdal og Sirdal 

5,4 

Rogaland Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hjelmeland, Suldal og 

Sauda 

4,8 

  

(12) Meldingen, s. 3 og 4.  

(13) Tabellen er basert på tabell 2 på s. 4 i meldingen.  

(14) Tabell 1 på s. 3 i meldingen.  

(15) Tabellen er basert på tabell 3 på s. 4 i meldingen.  
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Region på nivå 3 Områder (kommuner) Befolkningstetthet 

Vestland Kinn, Etne, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, 

Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, 

Samnanger, Vaksdal, Modalen, Austrheim, Fedje, 

Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, 

Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, 

Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, 

Gloppen og Stryn 

6,6 

Møre og Romsdal Den delen av Molde som tidligere utgjorde 

kommunene Nesset og Midsund, den delen av 

Ålesund som tidligere utgjorde kommunene Haram 

og Sandøy, Vanylven, Sande, Hareid, Ørsta, 

Stranda, Sykkylven, Vestnes, Rauma, Averøy, 

Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, 

Aure, Volda, Fjord og Hustadvika 

9,5 

(22) Basert på tallene fra 1. januar 2020 har disse inkluderte områdene en samlet befolkning på 

528 360(16). 

3.2.2.5 Vurdering av den fleksible tilnærmingen 

(23) I nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte fastsettes tre krav som må oppfylles for at mindre 

områder fra en statistisk region på nivå 3 der regionen som helhet har en befolkningstetthet 

på over 12,5 innbyggere per km², skal kunne inkluderes.  

(24) For det første må disse mindre områdene ha færre enn 12,5 innbyggere per km².  

(25) Tidligere praksis hos både ESA(17) og Kommisjonen(18) har vært å vurdere befolknings-

tettheten for inkluderte tynt befolkede områder per nivå 3-region (statistiske regioner på nivå 

3 / NUTS 3-regioner). Ordlyden i nr. 169 inneholder ikke noe nytt som skulle tilsi en annen 

fortolkning. Følgelig vil ESA bruke den samme tilnærmingen i forbindelse med de nye 

retningslinjene for regionalstøtte.  

(26) Det følger av dataene i tabell 2 over at befolkningstetthetene i de inkluderte områdene er på 

under 12,5 innbyggere per km² når de vurderes samlet på statistisk nivå 3-regionnivå. Kravet 

til befolkningstetthet er derfor oppfylt for de inkluderte områdene.  

(27) For det andre må de inkluderte mindre områdene være sammenhengende områder som 

grenser til de statistiske regionene på nivå 3 med en befolkningstetthet på under 12,5 inn-

byggere per km². Basert på grensene til de aktuelle områdene, som vist på kartet i vedlegg III 

a) til dette vedtak, konkluderer ESA med at dette kravet er oppfylt. 

(28) For det tredje må inkluderingen ikke føre til at den spesifikke tildelte c-områdedekningen 

nevnt i nr. 167 i retningslinjene for regionalstøtte overskrides. I henhold til siste setning i  

nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte må befolkningen i de tynt befolkede og de svært 

tynt befolkede områdene legges sammen i forbindelse med denne vurderingen. Imidlertid vil 

befolkningen i de områdene som er både tynt og svært tynt befolket, bare bli telt med én gang 

ved vurdering av om den øvre grensen for befolkningsdekning er overholdt, som klargjort i 

nr. (13).  

  

(16) Tabell 1 på s. 3 i meldingen.  

(17) Se nr. 18 i vedtaket om det norske regionalstøttekartet 2014–2020, som det er henvist til i fotnote 6 over. 

(18) Se nr. 7 og 15 i Kommisjonens beslutning av 27. mars 2014 om det svenske regionalstøttekartet 2014–2020, 

SA37985 (2014/N) (EUT C 210 av 4.7.2014, s. 20). 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251774/251774_1548592_69_2.pdf
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(29) Det framgår av vedlegg I til retningslinjene for regionalstøtte at den spesifikke tildelte  

c-områdedekningen for Norge er 25,14 % av den nasjonale befolkningen. Tidligere praksis 

hos både ESA(19) og Kommisjonen(20) har vært å godta bruk av nyere nasjonale befolk-

ningsdata ved vurdering av om den øvre grensen for befolkningsdekning er overholdt. 

Ordlyden i nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte inneholder ikke noe nytt som skulle tilsi 

at denne tilnærmingen ikke er like forenlig med de nye retningslinjene for regionalstøtte. 

Følgelig anser ESA at norske myndigheters bruk av befolkningsdata fra 1. januar 2020 er 

akseptabel.  

(30) Basert på tallene fra 1. januar 2020 har Norge en befolkning på 5 368 283(21). De utpekte 

svært tynt befolkede og tynt befolkede områdene kan derfor, beregnet på grunnlag av disse 

tallene, ikke dekke mer enn 1 349 586 innbyggere. 

(31) De utpekte tynt befolkede områdene har en befolkning på 1 348 649(22). Dette er under den 

spesifikke tildelte c-områdedekningen for Norge.  

3.2.3 Svært tynt befolkede områder 

3.2.3.1 Mange av de tynt befolkede områdene kvalifiserer som svært tynt befolkede områder 

(32) I dette avsnittet vil ESA vurdere norske myndigheters utpeking av svært tynt befolkede 

områder. Som følge av Norges geografi og befolkningsmønster er mange av de tynt 

befolkede områdene kvalifisert som svært tynt befolkede områder og utpekt som sådan av 

norske myndigheter.  

3.2.3.2 Regionen Nord-Norge er inkludert i sin helhet 

(33) Tredje setning i nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte fastsetter at “[f]or svært tynt 

befolkede områder kan EØS-EFTA-stater utpeke statistiske regioner på nivå 2 med færre enn 

åtte innbyggere per km² eller andre mindre, sammenhengende områder som grenser til disse 

statistiske regionene på nivå 2, forutsatt at disse områdene har færre enn åtte innbyggere per 

km² og at befolkningen i de svært tynt befolkede områdene og de tynt befolkede områdene til 

sammen ikke overstiger den spesifikke tildelte c-områdedekningen nevnt i nr. 167.” 

(34) To statistiske regioner på nivå 2 i Norge oppfyller kriteriet om en befolkningstetthet på  

8 innbyggere per km². Disse er Nord-Norge(23) og Innlandet(24). Nivå 2-regionen Nord-

Norge har en befolkningstetthet på 4,5 innbyggere per km²(25), mens nivå 2-regionen 

Innlandet har en befolkningstetthet på 7,5 innbyggere per km²(26). 

(35) Norske myndigheter har utpekt nivå 2-regionen Nord-Norge som støtteberettiget i sin helhet. 

Følgelig er alle områder i Nord-Norge å betrakte som svært tynt befolkede områder i 

forbindelse med retningslinjene for regionalstøtte.  

(36) Som nevnt i nr. (16) over utgjør befolkningen i disse områdene, basert på tall fra  

1. januar 2020, 484 546 innbyggere.  

3.2.3.3 Regionen Innlandet er delvis inkludert  

  

(19) Se nr. 9 i ESAs vedtak nr. 170/14/COL av 24. april 2014 om det islandske regionalstøttekartet 2014–2020 (EUT 

L 201 av 10.7.2014, s. 33). 

(20) Se fotnote 2, nr. 10 og nr. 13–15 i Kommisjonens beslutning om det svenske regionalstøttekartet 2014–2020, som 

det er henvist til i fotnote 18 over. 

(21) Meldingen, s. 3. 

(22) Meldingen, s. 3. 

(23) Denne regionen omfatter følgende statistiske regioner på nivå 3: Troms og Finnmark og Nordland. 

(24) Innlandet er også en statistisk region på nivå 3. 

(25) Tabell 7a på s. 8 i meldingen. 

(26) Meldingen, s. 8. 
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(37) Ordlyden i tredje setning i nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte tillater utpeking av 

mindre, sammenhengende områder som grenser til disse statistiske regionene på nivå 2 og 

har færre enn åtte innbyggere per km². Selv om dette ikke er angitt uttrykkelig, må 

muligheten til å inkludere slike sammenhengende områder logisk sett speiles av muligheten 

til å utelukke områder i de statistiske regionene på nivå 2 med færre en 8 innbyggere per km². 

Denne fortolkningen er også i tråd med tidligere praksis(27). 

(38) I samsvar med dette er nivå 2-regionen Innlandet bare delvis utpekt som svært tynt befolket. 

Tabell 3 under viser de inkluderte områdene i Innlandet og befolkningstettheten i dette 

området(28):  

Tabell 3 – Inkluderte områder i Innlandet 

Region på nivå 2 Områder (kommuner) Befolkningstetthet 

Innlandet Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, 

Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, 

Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Dovre, 

Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, 

Ringebu, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, 

Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang 

3,4 

(39) Basert på tall fra 1. januar 2020 har disse områdene en befolkning på 143 115(29). 

3.2.3.4 Deler av Trøndelag er inkludert i Nord-Norge som mindre, sammenhengende områder 

(40) Områdene som grenser til Nord-Norge, ligger alle i nivå 3-regionen Trøndelag.  

(41) Tabell 4 under viser de inkluderte områdene i Trøndelag og befolkningstettheten i dette 

området(30): 

Tabell 4 – Sammenhengende områder inkludert i Nord-Norge 

Region på nivå 3 Områder (kommuner) Befolkningstetthet 

Trøndelag Den delen av Steinkjer som tidligere utgjorde Verran 

kommune, Namsos, Osen, Snåase-Snåsa, Lierne, 

Raarvihke-Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, 

Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Ørland, 

Åfjord og Nærøysund 

4,1 

(42) Basert på befolkningstallene fra 1. januar 2020 har disse områdene en befolkning på 

73 683(31). 

3.2.3.5 Mindre, sammenhengende områder i flere fylker som grenser til Innlandet, er inkludert 

(43) Områdene som grenser til Innlandet, ligger i nivå 3-regionene Trøndelag, Møre og Romsdal, 

Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken. Disse områdene er vist i  

tabell 5 under(32).  

  

(27) Se nr. 79–81 i vedtaket om regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020, som det er henvist til i fotnote 7. 

(28) Tabellen er basert på tabell 7b og 8b på s. 8 og 9 i meldingen.  

(29) Tabell 7b på s. 8 i meldingen.  

(30) Tabellen er basert på tabell 7a og 8a på s. 8 og 9 i meldingen.  

(31) Tabell 7a på s. 8 i meldingen.  

(32) Tabellen er basert på tabell 7b og 8b på s. 8 og 9 i meldingen.  
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Tabell 5 – Sammenhengende områder inkludert i Innlandet 

Region på nivå 3 Områder (kommuner) Befolkningstetthet 

Trøndelag Hitra, Frøya, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Tydal, 

Meråker, Heim, Rindal og de delene av Orkland som 

tidligere utgjorde kommunene Agdenes og Meldal og 

deler av tidligere Snillfjord kommune 

3,6 

Møre og 

Romsdal 

Vanylven, Sande, Stranda, Sykkylven, Vestnes, Rauma, 

Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Fjord, den 

delen av Volda som tidligere utgjorde Hornindal 

kommune, de delene av Molde som tidligere utgjorde 

kommunene Nesset og Midsund, og den delen av Ålesund 

som tidligere utgjorde Sandøy kommune 

6,3 

Vestland Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, 

Modalen, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, 

Høyanger, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, 

Fjaler, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn, den delen av 

Voss som tidligere utgjorde Granvin kommune, den delen 

av Kinn som tidligere utgjorde Vågsøy kommune, de 

delene av Sogndal som tidligere utgjorde kommunene 

Leikanger og Balestrand, og de delene av Sunnfjord som 

tidligere utgjorde kommunene Gaular, Jølster og Naustdal 

4,7 

Rogaland Hjelmeland, Suldal og Sauda 3,6 

Agder Risør, Gjerstad, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, 

Bykle og Åseral 

2,9 

Vestfold og 

Telemark 

Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, 

Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje 

2,9 

Viken Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og 

Uvdal 

3,0 

(44) Basert på befolkningstallene fra 1. januar 2020 har disse områdene en befolkning på 

301 848(33). 

3.2.3.6 Vurdering av den fleksible tilnærmingen 

(45) I nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte fastsettes tre krav som må oppfylles for at 

områder fra statistiske regioner på nivå 2 med en befolkningstetthet på over 8 innbyggere per 

km², skal kunne inkluderes.  

(46) For det første må disse områdene ha færre enn 8 innbyggere per km².  

(47) Som fastslått i nr. (27) over har både ESA(34) og Kommisjonen(35) tidligere vurdert 

befolkningstettheten for inkluderte tynt befolkede områder samlet, per deres respektive nivå 

3-region (statistiske regioner på nivå 3 / NUTS 3-regioner). For svært tynt befolkede områder 

utpekt i forbindelse med en driftsstøtteordning vurderte ikke ESA befolkningstetthetene i de 

berørte områdene på et mindre enhetsnivå enn nivå 3(36).  

(48) Ordlyden i nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte inneholder ikke noe nytt som gjør det 

nødvendig å fravike denne etablerte praksisen. Følgelig vil ESA bruke den samme 

tilnærmingen i forbindelse med de nye retningslinjene for regionalstøtte.  

  

(33) Tabell 7b på s. 8 i meldingen.  

(34) Se nr. 18 i vedtaket om det norske regionalstøttekartet 2014–2020, som det er henvist til i fotnote 6 over. 

(35) Se nr. 7 og 15 i beslutningen om det svenske regionalstøttekartet 2014–2020, som det er henvist til i  

fotnote 18 over. 

(36) Se nr. 79–81 i vedtaket om regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020, som det er henvist til i  

fotnote 7 over.  
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(49) Det følger av dataene i tabell 4 og 5 over at befolkningstetthetene i de inkluderte områdene er 

på under 8 innbyggere per km² når områdene som ligger i samme statistiske region på nivå  

3, vurderes samlet. Ettersom de statistiske regionene på nivå 3 er del av de større regionene 

på nivå 2, innebærer dette at befolkningstetthetene i de inkluderte områdene også er under 

terskelen på 8 innbyggere per km² dersom de vurderes på nivået til de inkluderte områdene i 

hver region på nivå 2.  

(50) Kravet til befolkningstetthet er derfor oppfylt for de inkluderte områdene. Som det framgår 

av tabell 3, er kravet til befolkningstetthet også oppfylt for de utpekte områdene i Innlandet 

når disse vurderes samlet.  

(51) For det andre må de inkluderte områdene være sammenhengende områder som grenser til de 

statistiske regionene på nivå 2 med en befolkningstetthet på under 8 innbyggere per km². 

Basert på grensene mellom de aktuelle områdene, som vist på kartet i vedlegg III b) til dette 

vedtak, konkluderer ESA med at dette kravet er oppfylt. 

(52) For det tredje må inkluderingen ikke føre til at den spesifikke tildelte c-områdedekningen 

nevnt i nr. 167 i retningslinjene for regionalstøtte overskrides. I henhold til siste setning i 

nr. 169 i retningslinjene for regionalstøtte må befolkningen i de svært tynt befolkede 

områdene legges sammen med befolkningen i områdene som bare er tynt befolket, i 

forbindelse med denne vurderingen.  

(53) De utpekte svært tynt befolkede områdene har en befolkning på 1 003 192(37). Denne 

befolkningen ble inkludert ved vurderingen av om den øvre grensen for befolkningsdekning 

angitt i nr. (31) over er overholdt i forbindelse med utpekingen av tynt befolkede områder. På 

dette grunnlag konkluderer ESA med at det norske regionalstøttekartets befolkningsdekning 

ikke overskrider den spesifikke tildelte c-områdedekningen nevnt i nr. 167 i retningslinjene 

for regionalstøtte. 

3.2.4 Avsluttende bemerkninger om utpekingen av forhåndsdefinerte c-områder 

(54) I regionalstøttekartet 2022–2027 har norske myndigheter utpekt tynt befolkede og svært tynt 

befolkede områder som er berettiget til regionalstøtte. På grunnlag av den ovenstående 

vurderingen anser ESA at denne utpekingen er gjort i samsvar med retningslinjene for 

regionalstøtte. 

3.3 Ikke-forhåndsdefinerte c-områder  

3.3.1 Innledning 

(55) Det framgår av vedlegg I til retningslinjene for regionalstøtte at den tildelte ikke-

forhåndsdefinerte c-områdedekningen for Norge er 6,87 % av den nasjonale befolkningen. 

Norge kan bruke denne dekningen til å utpeke ikke-forhåndsdefinerte c-områder i samsvar 

med vilkårene i nr. 175 i retningslinjene for regionalstøtte.  

3.3.2 Omfattede områder 

(56) Områdene norske myndigheter har utpekt som ikke-forhåndsdefinerte c-områder, er angitt i 

tabell 6 under(38). 

Tabell 6 – Ikke-forhåndsdefinerte c-områder 

Region på nivå 3 Kommuner Befolkning per 1. januar 2020 

Rogaland Utsira og Kvitsøy 715 

Møre og Romsdal Aukra 3509 

(57) Basert på de nyeste befolkningstallene fra 1. januar 2020 er befolkningen i områdene som er 

utpekt som ikke-forhåndsdefinerte c-områder, derfor 4224. 

  

  

(37) Meldingen, s. 10. 

(38) Tabellen er basert på tabell 9 på s. 11 i meldingen.  
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3.3.3 Vurdering  

(58) I henhold til nr. 175 punkt 3) iii) i retningslinjene for regionalstøtte kan EØS-EFTA-stater 

utpeke øyer med færre enn 5000 innbyggere som ikke-forhåndsdefinerte c-områder. 

(59) Som det framgår av tallene i tabell 6 over, har hver av øyene Utsira, Kvitsøy og Aukra en 

befolkning på under 5000. Vilkåret i nr. 175 punkt 3) iii) i retningslinjene for regionalstøtte 

er følgelig oppfylt. 

(60) Videre, basert på befolkningsdataene i tabell 6 over, utgjør befolkningen i disse utpekte 

områdene 0,08 % av den samlede befolkningen. Dette er godt under den tildelte ikke-

forhåndsdefinerte c-områdedekningen for Norge på 6,87 % i vedlegg I til retningslinjene for 

regionalstøtte. 

(61) På dette grunnlag konkluderer ESA med at utpekingen av ikke-forhåndsdefinerte c-områder i 

det norske regionalstøttekartet 2022–2027 er i samsvar med retningslinjene for regionalstøtte. 

3.4 Oversikt over områdene som er dekket av regionalstøttekartet  

(62) En liste som gir en oversikt over områdene som er inkludert i regionalstøttekartet, samt disse 

områdenes status som svært tynt eller tynt befolkede områder eller som ikke-forhånds-

definerte c-områder, er inntatt som vedlegg I til dette vedtak. Vedlegg II inneholder mer 

detaljerte opplysninger om de statistiske enhetene i de kommunene som er blitt splittet opp i 

forbindelse med utpeking av støtteberettigede områder. 

4 Støtteintensiteter 

(63) Det følger av nr. 151 i retningslinjene for regionalstøtte at regionalstøttekartet også må angi 

de høyeste støtteintensitetene som skal gjelde i de støtteberettigede områdene i det godkjente 

kartets gyldighetsperiode. 

(64) De høyeste støtteintensitetene i kartet gjelder for regional investeringsstøtte. De høyeste 

intensitetene som tillates for slik støtte i henhold til retningslinjene for regionalstøtte, er 

angitt i avsnitt 7.4.  

(65) Som angitt i tabell 7 under har norske myndigheter meldt høyeste støtteintensiteter på 20 % 

og 10 % i henholdsvis forhåndsdefinerte c-områder og ikke-forhåndsdefinerte c-områder for 

store bedrifter. Disse høyeste intensitetene økes med 20 prosentpoeng for små bedrifter og 

med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter(39). 

Tabell 7 – Høyeste støtteintensiteter 

Type område 

Høyeste 

støtteintensitet for 

store bedrifter 

Økning for 

mellomstore bedrifter 

Økning for små 

bedrifter 

Forhåndsdefinert c-

område 

20 % 10 % 20 % 

Ikke-forhåndsdefinert 

c-område 

10 % 10 % 20 % 

(66) Når det gjelder de høyeste støtteintensitetene i forhåndsdefinerte c-områder, fastsetter nr. 182 

punkt 1) i retningslinjene for regionalstøtte at støtteintensiteten for store bedrifter ikke må 

overstige 20 % i tynt befolkede områder. Ettersom alle områdene som er utpekt under kvoten 

for forhåndsdefinerte c-områder, er tynt befolket, er den høyeste støtteintensiteten norske 

myndigheter har fastsatt for disse områdene, i samsvar med retningslinjene for regionalstøtte. 

  

  

(39) Tabellen er basert på tabell 10 på s. 11 i meldingen.  
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(67) De tillatte økningene for mellomstore og små bedrifter i forhåndsdefinerte c-områder er også 

i samsvar med retningslinjene for regionalstøtte. Det følger av nr. 186 i retningslinjene for 

regionalstøtte at støtteintensitetene kan økes med opptil 20 prosentpoeng for små bedrifter 

eller opptil 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter. 

(68) Når det gjelder de høyeste støtteintensitetene i ikke-forhåndsdefinerte c-områder, fastsetter 

nr. 182 punkt 3) i retningslinjene for regionalstøtte at støtteintensiteten for store bedrifter ikke 

må overstige 10 % i ikke-forhåndsdefinerte c-områder som har et BNP per innbygger på over 

100 % av gjennomsnittet i EØS og en arbeidsløshetsprosent på under 100 % av gjennom-

snittet i EØS. Ettersom de utpekte ikke-forhåndsdefinerte c-områdene faller inn under denne 

kategorien, har norske myndigheter satt den høyeste støtteintensiteten til 10 %. 

(69) Muligheten omhandlet i nr. 186 i retningslinjene for regionalstøtte til å øke støtteintensitetene 

for små og mellomstore bedrifter gjelder imidlertid også for ikke-forhåndsdefinerte  

c-områder. Økningene av den høyeste støtteintensiteten i disse områdene, som angitt i tabell  

7 over, er derfor også i samsvar med retningslinjene for regionalstøtte.  

5 Varighet og vurdering 

(70) Norske myndigheter har i samsvar med nr. 189 i retningslinjene for regionalstøtte meldt ett 

enkelt regionalstøttekart som skal gjelde for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2027.  

(71) Det følger av nr. 194 i retningslinjene for regionalstøtte at en midtveisvurdering av regional-

støttekartene vil bli gjennomført i 2023. ESA vil gi nærmere informasjon om midtveis-

vurderingen innen juni 2023. 

6 Konklusjon 

(72) På grunnlag av den ovenstående vurderingen finner ESA at det norske regionalstøttekartet 

2022–2027 er forenlig med prinsippene fastsatt i retningslinjene for regionalstøtte. Det 

godkjente kartet utgjør en integrert del av retningslinjene for regionalstøtte. 

(73) Vedlegg I, II og III a) og b) utgjør en integrert del av dette vedtak. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Bente Angell-Hansen 

president 

ansvarlig medlem av kollegiet 

 Stefan Barriga 

medlem av kollegiet 

Högni S. Kristjánsson 

medlem av kollegiet 

 Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør 

for juridisk avdeling 
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Vedlegg I – Oversikt over områdene som er dekket av regionalstøttekartet 

1 Forhåndsdefinerte c-områder 

1.1 Svært tynt befolkede områder  

Region på nivå 3 Kommuner 

Troms og Finnmark  Tromsø, Harstad-Hárstták, Alta, Vardø, Vadsø, Hammerfest, Kvæfjord, 

Tjeldsund, Ibestad, Gratangen, Loabák-Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, 

Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord-Omasvuotna-

Omasvuono, Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, 

Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger-

Porsáŋgu-Porsanki, Kárášjohka-Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Deatnu-

Tana, Unjárga-Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger 

Nordland Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, 

Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, 

Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske-Fuossko, Sørfold, 

Steigen, Lødingen, Evenes, Røst, Værøy, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, 

Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Moskenes og Hamarøy-Hábmer 

Trøndelag Den delen av Steinkjer som tidligere utgjorde Verran kommune, Namsos, Osen, 

Snåase-Snåsa, Lierne, Raarvihke-Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, 

Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Nærøysund, 

Hitra, Frøya, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Tydal, Meråker, Heim, Rindal 

og de delene av Orkland som tidligere utgjorde kommunene Agdenes og 

Meldal og deler av tidligere Snillfjord kommune 

Møre og Romsdal Vanylven, Sande, Stranda, Sykkylven, Vestnes, Rauma, Tingvoll, Sunndal, 

Surnadal, Smøla, Aure, Fjord, den delen av Volda som tidligere utgjorde 

Hornindal kommune, de delene av Molde som tidligere utgjorde kommunene 

Nesset og Midsund, og den delen av Ålesund som tidligere utgjorde Sandøy 

kommune 

Vestland Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Modalen, Fedje, Masfjorden, 

Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, 

Askvoll, Fjaler, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn, den delen av Voss som 

tidligere utgjorde Granvin kommune, den delen av Kinn som tidligere utgjorde 

Vågsøy kommune, de delene av Sogndal som tidligere utgjorde kommunene 

Leikanger og Balestrand, og de delene av Sunnfjord som tidligere utgjorde 

kommunene Gaular, Jølster og Naustdal 

Rogaland Hjelmeland, Suldal og Sauda 

Agder Risør, Gjerstad, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og Åseral 

Vestfold og Telemark Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke 

og Vinje 

Innlandet Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, 

Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Dovre, 

Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Søndre Land, 

Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre 

og Vang 

Viken Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal 

1.2 Tynt befolkede områder  

Region på nivå 3 Kommuner 

Trøndelag Den delen av Steinkjer som tidligere utgjorde Steinkjer kommune (dvs. den 

delen som ikke utgjorde Verran kommune), Midtre Gauldal, Selbu, Frosta og 

Verdal 

Møre og Romsdal Den delen av Ålesund som tidligere utgjorde Haram kommune, Hareid, den 

delen av Volda som tidligere utgjorde Volda kommune (dvs. den delen som 

ikke utgjorde Hornindal kommune), Ørsta, Averøy, Gjemnes og Hustadvika 

Vestland Den delen av Voss som tidligere utgjorde Voss kommune (dvs. den delen som 

ikke utgjorde Granvin kommune), den delen av Kinn som tidligere utgjorde 

Flora kommune, den delen av Sogndal som tidligere utgjorde Sogndal 

kommune (dvs. den delen som ikke utgjorde kommunene Balestrand og 

Leikanger), den delen av Sunnfjord som tidligere utgjorde Førde kommune, 

Etne, Bømlo, Fitjar, Kvam, Samnanger, Vaksdal og Austrheim 
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Region på nivå 3 Kommuner 

Rogaland Sokndal, Lund og Bjerkreim 

Agder Den delen av Lindesnes som tidligere utgjorde Marnardal kommune, den delen 

av Lyngdal som tidligere utgjorde Audnedal kommune, Farsund, Flekkefjord, 

Vegårshei, Tvedestrand, Iveland, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal 

Vestfold og Telemark Notodden, Bamble, Kragerø og Midt-Telemark 

Innlandet Øyer, Gausdal og Vestre Toten 

Viken Aremark, Marker, Aurskog-Høland, Sigdal, Krødsherad og Flesberg 

2 Ikke-forhåndsdefinerte c-områder  

Region på nivå 3 Kommuner 

Rogaland Utsira og Kvitsøy 

Møre og Romsdal Aukra 
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Vedlegg II – Støtteberettigede grunnkretser i oppsplittede kommuner 

Kommunenummer 

(LAU-kode) 
Kommunenavn Tidligere kommune Grunnkretskode Grunnkretsnavn 

4205 Lindesnes Marnardal 42051001 Øyslebø 

   42051002 Skjævesland 

   42051003 Birkeland 

   42051004 Støa 

   42051005 Gangså 

   42051006 Finnsdal 

   42051007 Tjomsland - Lindland 

   42051008 Laudal Nedre 

   42051009 Laudal Øvre 

   42051010 Tisland 

   42051011 Åkset 

   42051012 Bruskeland 

   42051013 Rydlende 

   42051014 Trygsland 

   42051015 Stedjan 

   42051016 Koland 

4225 Lyngdal Audnedal 42250401 Brastad 

   42250402 Viblemo 

   42250403 Konsmo 

   42250404 Audnedal 

   42250405 Ågedalstø 

   42250406 Øydna 

   42250407 Byremo 

   42250408 Håland - Sveindal 

4621 Voss 1234 Granvin 46211001 Lussand - Kvandal 

   46211002 Folkedal 

   46211003 Hamre 

   46211004 Eide 

   46211005 Selland - Kjerland 

   46211006 Kyrkjestrandi 

   46211007 Seim - Nesheim 

   46211008 Spildo 

   46211009 Tjoflot 

   46211010 Djønno 

4602 Kinn 1439 Vågsøy 46020401 Silda 

   46020402 Vedvik 
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Kommunenummer 

(LAU-kode) 
Kommunenavn Tidligere kommune Grunnkretskode Grunnkretsnavn 

   46020403 Halsør 

   46020404 Røysa 

   46020405 Raudeberg 

   46020406 Kapellneset 

   46020407 Refvik 

   46020408 Kvalheim 

   46020501 Ulvesund 

   46020502 Degnepoll 

   46020503 Kulen 

   46020504 Blålid 

   46020505 Skavøypoll 

   46020506 Sørpoll 

   46020507 Almenning 

   46020601 Våge - Oppedal 

   46020602 Holvik 

   46020603 Sæternes 

   46020604 Ellingskaret 

   46020605 Skram Øvre 

   46020606 Skram Nedre 

   46020607 Midtgård Søndre 

   46020608 Midtgård Nordre 

   46020609 Gotteberg 

   46020610 Øyane i Sør 

4640 Sogndal 1419 Leikanger 46400501 Njøs 

   46400502 Hermansverk 

   46400503 Henjum 

   46400504 Leitet 

   46400505 Leikanger 

   46400506 Hamre - Fosse 

   46400507 Grinde 

   46400508 Eitorn 

4640 Sogndal 1418 Balestrand 46400604 Vetlefjord 

   46400605 Sværefjorden 

   46400606 Esefjorden 

   46400607 Balestrand 

   46400608 Thue 

   46400609 Kvamsøy 

4647 Sunnfjord 1430 Gaular 46470601 Øvrebotten 
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Kommunenummer 

(LAU-kode) 
Kommunenavn Tidligere kommune Grunnkretskode Grunnkretsnavn 

   46470602 Eldal - Mjell 

   46470603 Viken 

   46470604 Hestadgrend 

   46470605 Skudal 

   46470606 Senneseth 

   46470607 Steien 

   46470608 Sande 

   46470609 Sygna 

   46470610 Lunde 

   46470611 Skilbrei - Hjelmeland 

   46470612 Lien 

   46470613 Kvamme 

   46470614 Osen 

   46470615 Birkeland 

   46470616 Kårstad 

   46470617 Hestad 

4647 Sunnfjord 1431 Jølster 46470401 Eikås 

   46470402 Langhaugane 

   46470403 Hjellbrekke 

   46470404 Vassenden Nord 

   46470405 Vassenden Sør 

   46470406 Sanddal 

   46470407 Svidal 

   46470408 Ålhus 

   46470501 Myklebost 

   46470502 Årdal 

   46470503 Helgheim 

   46470504 Fugle 

   46470505 Skei 

   46470506 Kjøsnesfjorden 

   46470507 Førde 

   46470508 Klakegg 

   46470509 Veiteberg 

   46470510 Åmot 

4647 Sunnfjord 1433 Naustdal 46470701 Kvellestad 

   46470702 Vevring 

   46470703 Redal 

   46470704 Helle 
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Kommunenummer 

(LAU-kode) 
Kommunenavn Tidligere kommune Grunnkretskode Grunnkretsnavn 

   46470705 Frammarsvik 

   46470706 Naustdal Vest 

   46470707 Naustdal Aust 

   46470708 Åse 

   46470709 Horstad Vest 

   46470710 Horstad Aust 

   46470711 Ullaland Nord 

   46470712 Ullaland Sør 

   46470713 Fimland 

1577 Volda 1444 Hornindal 15770601 Haugen 

   15770602 Kirkhorn 

   15770603 Grodås 

   15770605 Otterdal 

   15770606 Lødemel 

   15770607 Rygg 

   15770608 Kjøs 

1506 Molde 1543 Nesset 15060801 Ranvik 

   
15060802 Tjelle 

   
15060803 Rød 

   
15060804 Høvik 

   
15060805 Hammervoll 

   
15060806 Eidsvåg Sentrum 

   
15060807 Aasen 

   
15060808 Stubø 

   
15060809 Vorpenes 

   
15060810 Raudsand 

   
15060811 Bersås 

   
15060812 Eidsøra 

   
15060813 Meisalstranda 

   
15060814 Bugge 

   
15060901 Myklebostad 

   
15060902 Nerland 

   
15060903 Sira 

   
15060904 Slenes 

   
15060905 Eikesdal 

   
15060906 Aursjøen 

  
1545 Midsund 15061001 Søre Midøy 

   
15061002 Nordre Midøy 
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Kommunenummer 

(LAU-kode) 
Kommunenavn Tidligere kommune Grunnkretskode Grunnkretsnavn 

   
15061003 Midsund Ytre 

   
15061004 Ugelvik 

   
15061005 Nerland 

   
15061006 Raknes 

   
15061007 Rakvåg 

   
15061008 Ræstad 

   
15061009 Nord - Heggdal - Tutra 

   
15061010 Sør - Heggdal 

   
15061011 Midsund Indre 

1507 Ålesund 1534 Haram 15071101 Fjørtoft 

   
15071102 Otterlei 

   
15071103 Rogne 

   
15071104 Longva 

   
15071105 Flem 

   
15071106 Ulla 

   
15071107 Austnes 

   
15071108 Haram 

   
15071109 Kjerstad 

   
15071110 Farstad 

   
15071201 Hurla 

   
15071202 Alvestad 

   
15071203 Brattvåg 

   
15071204 Aksla - Håvik 

   
15071301 Samfjord 

   
15071302 Strand 

   
15071303 Slyngstad 

   
15071304 Tennfjord 

   
15071305 Vatne 

   
15071306 Ulvestad - Vatne 

   
15071307 Hellestranda 

   
15071308 Vestrefjord 

   
15071401 Bjørnøy - Kalvøy 

   
15071402 Søvik - Gamlem 

   
15071403 Grytastrand - Hamsund 

  
1546 Sandøy 15071701 Myklebost 

   
15071702 Røsok 

   
15071703 Bruvoll - Morsund 

   
15071704 Steinshamn - Harnes 
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Kommunenummer 

(LAU-kode) 
Kommunenavn Tidligere kommune Grunnkretskode Grunnkretsnavn 

   
15071705 Huse 

   
15071706 Finnøy 

   
15071708 Sandøy 

   
15071709 Ona - Husøy 

5006 Steinkjer Verran 50060801 Vada 

   50060802 Nordberg 

   50060803 Kirkreit 

   50060804 Bratreit 

   50060805 Holdåsen 

   50060806 Malmo 

   50060807 Fossdalen 

   50060808 Ressem 

   50060809 Sundbygda 

   50060810 Tverås 

   50060811 Folladalen - Ystmark 

   50060812 Holden - Langvatnet 

   50060901 Sela 

   50060902 Follafoss Østre 

   50060903 Follafoss Vestre - Tua 

   50060904 Skjelstad 

   50060905 Verrastranda 

5059 Orkland 5023 Meldal 50590501 Midtskog 

   
50590502 Løvby 

   
50590503 Løkken Vest 

   
50590504 Bjørnli 

   
50590505 Løkken Øst 

   
50590601 Laksøybygda 

   
50590602 Drogsetmoen 

   
50590603 Lo 

   
50590604 Storås Vest 

   
50590605 Fossen 

   
50590606 Syrstad 

   
50590607 Grefstad 

   
50590608 Grøta 

   
50590609 Hilstad 

   
50590610 Jerpstad 

   
50590611 Ree 

   
50590612 Grut 
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Kommunenummer 

(LAU-kode) 
Kommunenavn Tidligere kommune Grunnkretskode Grunnkretsnavn 

   
50590613 Ilfjellet 

   
50590614 Resdalen 

  
5016 Agdenes 50590801 Selven 

   
50590802 Lysheim 

   
50590803 Sletvik 

   
50590804 Fjorden 

   
50590806 Leksa 

   
50590807 Ingdalen 

   
50590808 Hamna 

   
50590809 Singstad 

   
50590810 Sterten 

   
50590811 Stranda 

  

Deler av 5012 

Snillfjord 
50590901 Aa 

   
50590902 Vuttudal - Skårild 

   
50590904 Tannvik 

   
50590905 Åstfjorden 

   
50590906 Heggstad 

   
50590911 Imsterfjorden Indre 

   
50590912 Moldtun 
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Vedlegg III a) og b) – Grafiske illustrasjoner av de støtteberettigede områdene 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 23. februar 2022 

Sak nr. 88118 

Vedtak nr. 052/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Forlengelse av merverdiavgiftsfritak for visse 

elektroniske nyhetstjenester 

Rettslig grunnlag Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift og forskrift 

15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Støtte etterspørselen og forbruket av nyhets- og 

aktualitetsinnhold blant forbrukere og fremme 

mediemangfold 

Støttens form Merverdiavgiftsfritak 

Budsjett Ca. NOK 500 millioner per år 

Varighet Til 1. mars 2028 

Økonomiske sektorer Kringkasting og nyhetstjenester på bestilling som 

hovedsakelig tilbyr lydinnhold eller audiovisuelt 

innhold  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep.  

NO-0030 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/. 

2022/EØS/46/02 

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 1. mars 2022 

Sak nr. 88256 

Vedtak nr. 061/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i kompensasjonsordningen for avlyste eller 

nedskalerte kulturarrangementer i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for 

avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i 

perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som 

følge av covid-19-utbruddet 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Bøte på en alvorlig forstyrrelse av økonomien  

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 480 millioner 

Støtteintensitet 70 %  

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Kultursektoren 

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/. 

2022/EØS/46/03 

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

Søksmål anlagt 3. juni 2022 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-6/22) 

Et søksmål mot Island ble anlagt for EFTA-domstolen 3. juni 2022 av EFTAs overvåkingsorgan, Avenue 

des Arts 19H, B-1000 Brussel, Belgia, representert ved Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir og 

Melpo-Menie Joséphidès. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. erklære at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen artikkel 7 

ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt i nr. 19bi i vedlegg 

IX til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (delegert kommi-

sjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 2016/778 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til under hvilke 

omstendigheter og på hvilke vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag kan 

utsettes helt eller delvis, og om kriteriene for fastsettelse av virksomhet, tjenester og 

transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner og for fastsettelse av forretnings-

områder og tilknyttede tjenester med hensyn til hovedforretningsområder), tilpasset 

EØS-avtalen gjennom dens protokoll 1, 

2. pålegge Island å betale sakens omkostninger. 

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

- Ved dette søksmål søker EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) en erklæring om at Island har 

unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten 

nevnt i nr. 19bi i vedlegg IX til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(”EØS-avtalen”), det vil si delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av  

2. februar 2016 2016/778 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

med hensyn til under hvilke omstendigheter og på hvilke vilkår betaling av ekstraordinære 

etterhåndsbidrag kan utsettes helt eller delvis, og om kriteriene for fastsettelse av 

virksomhet, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner og for fastsettelse 

av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til hovedforretningsområder 

(”rettsakten”), tilpasset EØS-avtalen gjennom dens protokoll 1. 

- EFTAs overvåkingsorgan anfører at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter 

EØS-avtalen artikkel 7 ved å unnlate å gjøre rettsakten til del av sin interne rettsorden 

innen den fastsatte tidsfrist. 

2022/EØS/46/04 
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Søksmål anlagt 3. juni 2022 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-7/22) 

Et søksmål mot Island ble anlagt for EFTA-domstolen 3. juni 2022 av EFTAs overvåkingsorgan, Avenue 

des Arts 19H, B-1000 Brussel, Belgia, representert ved Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir og 

Melpo-Menie Joséphidès. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. erklære at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen artikkel 7 

ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden følgende rettsakter, tilpasset  

EØS-avtalen gjennom dens protokoll 1:  

a. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2022 av 14. juli 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for registreringsopplysninger for tredjestatsforetak og 

formatet på opplysninger som skal framlegges for kundene, nevnt i nr. 31bag i 

vedlegg IX til EØS-avtalen, 

b. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/568 av 24. mai 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for opptak av finansielle instrumenter til handel på regulerte markeder, 

nevnt i nr. 31bak i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

c. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575 av 8. juni 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som 

skal offentliggjøres av utførelsesplasser om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner, 

nevnt i nr. 31bar i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

d. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/576 av 8. juni 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for verdipapirforetaks årlige offentliggjøring av opplysninger om 

utførelsesplassers identitet og om kvaliteten på ordreutførelsen, nevnt i nr. 31bas i 

vedlegg IX til EØS-avtalen, 

e. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennom-

siktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, 

strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater, nevnt i nr. 31baz i 

vedlegg IX til EØS-avtalen, 

f. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585 av 14. juli 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for datastandarder og formater for referansedata for 

finansielle instrumenter og tekniske tiltak med hensyn til ordninger som skal 

iverksettes av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet og 

vedkommende myndigheter, nevnt i nr. 31bazb i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

g. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/586 av 14. juli 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter når de 

samarbeider om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og granskinger, nevnt i nr. 31bazc i 

vedlegg IX til EØS-avtalen,  

2022/EØS/46/05 
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h. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1018 av 29. juni 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke 

opplysninger som skal framlegges av verdipapirforetak, markedsoperatører og 

kredittinstitusjoner, nevnt i nr. 31bazp i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

i. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 av 12. juni 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til unntak fra 

kravene om gjennomsiktighet før og etter handel for visse tredjestaters sentralbanker 

når de utøver sin penge- og valutapolitikk og politikk for finansiell stabilitet, nevnt i 

nr. 31bazt i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

j. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1943 av 14. juli 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for opplysninger og krav i forbindelse med tillatelse til verdipapirforetak, 

nevnt i nr. 31bazu i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

k. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2194 av 14. august 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til pakkeordrer, nevnt i nr. 31bazz i vedlegg IX til  

EØS-avtalen, 

l. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/824 av 25. mai 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for innholdet i og formatet for 

beskrivelsen av multilaterale handelsfasiliteters og organiserte handelsfasiliteters 

virkemåte og meldingen til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter, nevnt i nr. 31bad i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

m. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/953 av 6. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for 

posisjonsrapporter fra verdipapirforetak og markedsoperatører som driver handels-

plasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter, nevnt i nr. 31bazk i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

n. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/980 av 7. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -

framgangsmåter for samarbeid om tilsynsvirksomhet, stedlige tilsyn, granskinger og 

utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU, nevnt i nr. 31bazl i vedlegg IX til 

EØS-avtalen, 

o. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/981 av 7. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler  

og -framgangsmåter for samråd med andre vedkommende myndigheter før det gis 

tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU, nevnt i 

nr. 31bazm i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

p. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/988 av 6. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til standardskjemaer, -

maler og -framgangsmåter for samarbeidsordninger knyttet til en handelsplass hvis 

virksomhet er av vesentlig betydning i en vertsstat, nevnt i nr. 31bazn i vedlegg IX til 

EØS-avtalen, 

q. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1093 av 20. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet til verdipapirforetaks 

og markedsoperatørers posisjonsrapporter, nevnt i nr. 31bazq i vedlegg IX til  

EØS-avtalen,  
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r. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1111 av 22. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter og skjemaer 

for framlegging av opplysninger om sanksjoner og tiltak i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU, nevnt i nr. 31bazs i vedlegg IX til 

EØS-avtalen, 

s. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1944 av 13. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler  

og -framgangsmåter for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i 

forbindelse med melding om planlagt erverv av en kvalifiserende eierandel i et 

verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF og 

2014/65/EU, nevnt i nr. 31bazv i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

t. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1945 av 19. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for meldinger fra og til 

verdipapirforetak som søker om eller har fått tillatelse i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU, nevnt i nr. 31bazw i vedlegg IX til 

EØS-avtalen, 

u. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2382 av 14. desember 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler  

og -framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU, nevnt i nr. 31bazze i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

v. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/462 av 30. januar 2019 om endring av 

delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for Bank of England fra 

krav om gjennomsiktighet før og etter handel i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 600/2014, nevnt i nr. 31bazt i vedlegg IX til EØS-avtalen. 

2. pålegge Island å betale sakens omkostninger. 

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

- Ved dette søksmål søker EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) en erklæring om at Island har 

unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre til del av sin interne rettsorden visse 

rettsakter om rammereglene for markeder for finansielle instrumenter som er innlemmet i 

vedlegg IX (Finansielle tjenester) til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-

område (”EØS-avtalen”) ved EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 og nr. 100/2019. 

- EFTAs overvåkingsorgan anfører at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter 

EØS-avtalen artikkel 7 ved å unnlate å gjøre rettsaktene til del av sin interne rettsorden. 
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Søksmål anlagt 3. juni 2022 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-8/22) 

Et søksmål mot Island ble anlagt for EFTA-domstolen 3. juni 2022 av EFTAs overvåkingsorgan, Avenue 

des Arts 19H, B-1000 Brussel, Belgia, representert ved Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir og 

Melpo-Menie Joséphidès. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. erklære at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen artikkel 7 

ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden følgende rettsakter, tilpasset EØS-

avtalen gjennom dens protokoll 1:  

a. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98 av 16. oktober 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for fastsettelse av alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte, 

nevnt i nr. 14e i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

b. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 710/2014 av 23. juni 2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for vilkårene for anvendelse av den 

felles beslutningsprosessen for institusjonsspesifikke tilsynskrav i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU, nevnt i nr. 14b i vedlegg IX til EØS-

avtalen, 

c. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/99 av 16. oktober 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av alminnelige 

vilkår for tilsynskollegienes virkemåte i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU, nevnt i nr. 14f i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

d. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100 av 16. oktober 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for spesifisering av den felles 

beslutningsprosess med hensyn til søknader om visse tilsynsmessige tillatelser i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013, nevnt i 

nr. 14ae i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

e. Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 527/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer de klassene av instrumenter som i tilstrekkelig grad 

gjenspeiler en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet til å bli brukt 

til variabel godtgjøring, nevnt i nr. 14g i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

f. Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 av 4. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier 

av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens 

risikoprofil, nevnt i nr. 14i i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

g. Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for fastsettelse av den geografiske beliggenheten til relevante 

kreditteksponeringer med henblikk på beregning av institusjonsspesifikk motsyklisk 

kapitalbuffer, nevnt i nr. 14i i vedlegg IX til EØS-avtalen,  

2022/EØS/46/06 
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h. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. februar 2016 om retting av 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for annen risiko enn deltarisiko for opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko og 

retting av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder når det gjelder kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å fastsette 

kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 

institusjonens risikoprofil, nevnt i nr. 14al og 14i i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

i. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/180 av 24. oktober 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for standarder for vurdering av referanseporteføljer og prosedyrer for 

utveksling av vurderinger, nevnt i nr. 14n i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

j. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler, definisjoner og IT-

løsninger som institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske 

banktilsynsmyndighet og til vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 78 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU, nevnt i nr. 14m i vedlegg IX til 

EØS-avtalen, 

k. Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer de opplysningene som hjemstaters og vertsstaters 

vedkommende myndigheter skal gi hverandre, nevnt i nr. 14o i vedlegg IX til EØS-

avtalen, 

l. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 620/2014 av 4. juni 2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for utveksling av opplysninger 

mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU, nevnt i nr. 14p i vedlegg IX til EØS-

avtalen, 

m. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1486 av 10. juli 2017 om endring 

av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer og 

rapporteringsinstrukser, nevnt i nr. 14m i vedlegg IX til EØS-avtalen, 

n. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referansepor-

teføljer, rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen 

ved rapporteringen omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU, nevnt i nr. 14m i vedlegg IX til EØS-avtalen. 

2. pålegge Island å betale sakens omkostninger. 

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

- Ved dette søksmål søker EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) en erklæring om at Island har 

unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre til del av sin interne rettsorden visse 

rettsakter om rammen for kapitalkrav for banker som er innlemmet i vedlegg IX 

(Finansielle tjenester) til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(”EØS-avtalen”) ved EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019, 81/2019, 82/2019, 83/2019 

og 17/2020. 

- EFTAs overvåkingsorgan anfører at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter 

EØS-avtalen artikkel 7 ved å unnlate å gjøre rettsaktene til del av sin interne rettsorden 

innen den fastsatte tidsfrist. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10560 – SIKA / MBCC GROUP) 

Kommisjonen mottok 7. juni 2022 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Partene underrettet 4. juli 2022 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1) EUT C 234 av 17.6.2022, s. 5. 

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

2022/EØS/46/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10651 – FAERCH/PACCOR) 

1. Kommisjonen mottok 6. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Faerch A/S (”Faerch”, Danmark), et datterselskap av A.P. Møller Holding A/S (”APMH”, Danmark)  

– PACCOR Holdings GmbH (”Paccor”, Tyskland), som er indirekte kontrollert av Goldberg Lindsay & Co. LLC 

(”Lindsay Goldberg”, USA) 

Faerch overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Paccor. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Faerch er en produsent og distributør av hard plastemballasje, hovedsakelig for næringsmiddelindustrien, og en 

integrert gjenvinner og produsent av PET. 

– Paccor er en produsent og distributør av hard plastemballasje, hovedsakelig for næringsmiddelindustrien, men også 

for utvalgte ikke-næringsmiddelrelaterte anvendelser. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 269 av 

13.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10651 – FAERCH/PACCOR 

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”). 

2022/EØS/46/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10656 – FLUTTER ENTERTAINMENT / SISAL) 

1.  Kommisjonen mottok 4. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Flutter Entertainment plc (”Flutter”, Irland) 

– Sisal S.p.A. (”Sisal”, Italia) 

Flutter overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Sisal. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Flutter er aktivt innen sportstipping, spill og underholdning på globalt plan. 

– Sisal er aktivt innen tippe-, spill- og lotterivirksomhet. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 265 av 

11.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10656 – FLUTTER ENTERTAINMENT / SISAL 

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. 

2022/EØS/46/09 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Baker Hughes Company (”BHC”, USA) 

– Saudi Arabian Industrial Investments Company JSC (”Dussur”), kontrollert av Saudi Aramco (Saudi-Arabia) og 

Saudi Arabian Public Investment Fund (”PIF”) 

– Baker Petrolite Saudi Company Limited (”det planlagte fellesforetaket”, Saudi-Arabia) 

BHC og Dussur overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

det planlagte fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BHC er morforetaket til en gruppe av energiteknologiselskaper med en mangfoldig portefølje av utstyrs- og 

tjenestekapasiteter som dekker hele energi- og industriverdikjeden og har virksomhet i mer enn 120 land. 

– Dussur er et foretak for strategiske investeringer. 

3. Det planlagte fellesforetaket vil være aktivt i sektoren for spesialkjemikalier i Saudi-Arabia.  

4. 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 punktet.  

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). 

5. 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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 271 av 

14.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY 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. 

2022/EØS/46/10 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 46/34 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.7.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10756 – ACC/EVONIK/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Evonik Operations GmbH (Tyskland) og Evonik (China) Co. Ltd. (Kina) (samlet kalt ”Evonik”), som i siste instans er 

kontrollert av RAG-Stiftung (Tyskland)  

– AVIC Composite Corporation Ltd. (”ACC”, Kina) og dets tilknyttede foretak Yu Hua Funding & Investment 

(Xiamen) Limited Partnership (”Yu Hua”, Kina), som begge i siste instans er kontrollert av Industry Corporation of 

China (”AVIC”, Kina) 

– ACC Evonik (Shanghai) Composite Materials Technology Co. Ltd. (”fellesforetaket”, Kina) 

Evonik og ACC overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Evonik har hovedkontor i Tyskland og er notert på børsen i Frankfurt. Det er aktivt innen produksjon og markeds-

føring av spesialkjemikalier, med fokus på produkter på områdene spesialtilsetningsstoffer, ernæring og pleie, smarte 

materialer, materialer med høy ytelse og teknologi og infrastruktur.  

– ACC er et heleid datterselskap av AVIC, et kinesisk statseid romfartsselskap som i hovedsak produserer og markeds-

fører luftfartøyer og luftfartøydeler i Kina. 

– Fellesforetaket vil være aktivt innen produksjon og markedsføring av PMI-skum og PEEK-baserte pulvere samt 

distribusjon av PEEK-baserte harpikser og PEEK-baserte forbindelser til kunder i Kina og de spesielle administrative 

regionene Hongkong og Macao. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 265 av 

11.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10756 – ACC/EVONIK/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. 

2022/EØS/46/11 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


14.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/35 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10757 – MUTARES/CIMOS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mutares SE & Co. KGaA (”Mutares”, Tyskland) 

– Cimos d.d. (”Cimos”, Slovenia) 

Mutares overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Cimos. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mutares er et investeringsselskap som fokuserer på oppkjøp av deler av store og mellomstore selskaper som befinner 

seg i en overgangssituasjon. 

– Cimos produserer og leverer deler og tilbehør til motorvogner, særlig turbolader- og framdriftssystemkomponenter. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 269 av 

13.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10757 – MUTARES/CIMOS 

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. 

2022/EØS/46/12 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 46/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.7.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10777 – PLASTIC OMNIUM / VARROC (LIGHTING DIVISION)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Compagnie Plastic Omnium SE (”Plastic Omnium”, Frankrike), kontrollert av Burelle SA (Frankrike) 

– Lyssystemdivisjonen til Varroc Lighting Systems GmbH (”Varroc Lighting Systems”, Tyskland) 

Plastic Omnium overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Varroc Lighting 

Systems. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Plastic Omnium utvikler, produserer og leverer kjøretøykomponenter og -moduler (støtfangere, bagasjeroms-

dører/bakdører og spoilere, systemer for lagring og tilførsel av drivstoff, brenselcellestabler, hydrogentanker og 

integrerte hydrogensystemer), hovedsakelig til lette kjøretøyer. 

– Varroc Lighting Systems utvikler, produserer og leverer utvendige lyssystemer til lette kjøretøyer. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 269 av 

13.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10777 – PLASTIC OMNIUM / VARROC (LIGHTING DIVISION) 

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. 

2022/EØS/46/13 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


14.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/37 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10784 – BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bain Capital Investors L.L.C. (”Bain Capital”, USA) 

– Baring Private Equity Asia (”BPEA”, Hongkong og Singapore)  

– CitiusTech Healthcare B.V. (”CitiusTech”, Nederland), inkludert datterselskapet CitiusTech Healthcare Technology 

Private Limited og dettes datterselskaper (”CT India”) (samlet kalt ”målforetaket”) 

Bain Capital og BPEA overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over målforetaket (”transaksjonen”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: aktivt eierfond som investerer i foretak innen en rekke bransjer, herunder informasjonsteknologi, 

helsetjenester, detaljhandel og forbruksvarer, kommunikasjon, finanstjenester og industri/produksjon. 

– BPEA: panasiatisk foretak for unoterte investeringer. BPEA-konsernet forvalter et program for investering i aktiv 

eierkapital, fungerer som organisator i forbindelse med oppkjøp og bidrar med vekstkapital til selskaper i forbindelse 

med utvidelse eller overtakelse, med særlig fokus på Asia og Stillehavsregionen, og forvalter dessuten dedikerte fond 

med fokus på privat fast eiendom og privat kreditt. 

– Målforetaket: CitiusTech er et holdingselskap med en eierandel på om lag 80 % i CT India, som er en indisk 

leverandør av helseteknologitjenester og -løsninger. CT India leverer tjenester innen utvikling av programvare for 

helsesektoren, helsepersonelltjenester, teknologi for automatisering av kvalitetssikringstester innenfor helseområdet, 

rådgivning knyttet til helseteknologi, forretningsinnsikt/analyser knyttet til helsetjenester samt tjenester innen 

utkontraktering av virksomhet og prosesser i helsesektoren.  

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 271 av 

14.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10784 – BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH 

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. 

2022/EØS/46/14 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 46/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.7.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10811 – INPEX/SC/SEML) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– INPEX CORPORATION (”INPEX”, Japan) 

– Sumitomo Corporation (”SC”, Japan) 

– PT Supreme Energy Muara Laboh (”SEML”, Indonesia) 

INPEX og SC overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

SEML. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– INPEX er et lete- og produksjonsselskap som har hovedkontor i Tokyo, Japan. Det driver virksomhet innen 

forskning, leting, utvikling, produksjon og salg av olje, naturgass og andre mineralressurser og investerer også i 

selskaper som er aktive innenfor disse områdene.  

– SC er et handels-, bedriftsledelses- og prosjektutviklingsforetak med hovedkontor i Tokyo, Japan. Det har virksomhet 

over hele verden og er aktivt innen flere sektorer, inkludert: i) metallprodukter, ii) transport- og konstruk-

sjonssystemer, iii) infrastrukturprosjekter, iv) media og digitale løsninger, v) boligrelaterte og andre eiendommer og 

vi) mineralressurser, energi, kjemikalier og elektronikk.  

– SEML eier og driver et geotermisk kraftverk i provinsen Vest-Sumatra i Indonesia og selger elektrisiteten som 

produseres der, utelukkende til den indonesiske statseide strømleverandøren. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 265 av 

11.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10811 – INPEX/SC/SEML 

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. 

2022/EØS/46/15 
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14.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/39 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10205 – ORANGE/CDC/EDF/OC) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 

fransk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10205. 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.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO / COMMAND ALKON) 

Kommisjonen besluttet 11. april 2022 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 32022M10529. 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. 

2022/EØS/46/16 

2022/EØS/46/17 

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


Nr. 46/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.7.2022 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10708 – CURA / OCG / DEUTSCHE EUROSHOP JV) 

Kommisjonen besluttet 23. juni 2022 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 32022M10708. 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.10720 – IVANHOE CAMBRIDGE / MUBADALA / DUTCH RESIDENTIAL 

INVESTMENTS IV) 

Kommisjonen besluttet 29. juni 2022 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 32022M10720. 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. 
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14.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/41 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10732 – EQT/BPEA) 

Kommisjonen besluttet 27. juni 2022 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 32022M10732. 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.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) 

Kommisjonen besluttet 21. juni 2022 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 32022M10739. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 46/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.7.2022 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10741 – HG/EFMS/TA/IFS) 

Kommisjonen besluttet 27. juni 2022 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 32022M10741. 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.10768 – KKR/ALBIOMA) 

Kommisjonen besluttet 29. juni 2022 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 32022M10768. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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14.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/43 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10775 – GBL/AFFIDEA) 

Kommisjonen besluttet 29. juni 2022 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 32022M10775. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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