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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 161/22/COL av 6. juli 2022 

om støtte i forbindelse med veilysinfrastrukturen i Bergen (Norge)(*) 

EFTAs overvåkingsorgan («ESA») har –  

under henvisning til  

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS-avtalen»), særlig artikkel 61 og 62,  

protokoll 26 til EØS-avtalen,  

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol («overvåkings- og 

domstolsavtalen»), særlig artikkel 24,  

protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen («protokoll 3»), særlig del II artikkel 7 nr. 5 og  

artikkel 14, og  

etter å ha oppfordret berørte parter til å inngi kommentarer(1), og etter å ha tatt deres kommentarer i 

betraktning,  

og ut fra følgende betraktninger:  

I. FAKTISKE FORHOLD 

1 Saksbehandling 

1.1 Klagen 

1) Ved brev av 11. mai 2017 framsatte Nelfo («klageren») en klage om påstått statsstøtte tildelt 

av Bergen kommune («Bergen kommune») i forbindelse med veilys langs kommunale veier. 

Nelfo er en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon («NHO») i Norge. Nelfo 

representerer bedrifter innen elektro, IT, ekom, systemintegrasjon og heis i Norge.(2) 

2) Den påståtte støttemottakeren er BKK AS, som handler gjennom ulike datterselskaper.(3) 

BKK AS og tilhørende datterselskaper vil heretter sammen bli kalt «BKK».  

1.2 Tilleggsopplysninger 

3) Ved brev av 1. juni 2017(4) videresendte ESA klagen til norske myndigheter. Ved brev av  

27. juni 2017 og 5. juli 2017(5) framla norske myndigheter kommentarer. 

4) Ved e-post av 7. september 2017 oppfordret ESA norske myndigheter til å gi ytterligere 

opplysninger.(6) Norske myndigheter svarte ved e-poster av 8. september 2017(7) og 

12. september 2017(8).  

  

(*) Ikke-fortrolig utgave. Opplysningene i hakeparentes er omfattet av taushetsplikt. 

(1) Vedtak nr. 27/19/COL av 16. april 2019 om å innlede formell undersøkelse med hensyn til mulig statsstøtte tildelt 

i forbindelse med veilys i Bergen, EUT C 197 av 13.6.2019, s. 25, og EØS-tillegget nr. 46 av 13.6.2019, s. 1.  

(2) Da dette vedtak ble gjort, var opplysninger om Nelfo tilgjengelige via følgende lenke: https://www.nho.no/en/ 

english/nho-sectoral-federations/.  

(3) Dokument nr. 855990, med vedlegg registrert som dokument nr. 855997, 855996, 855995, 858823, 858813, 

858821 og 855991. Ifølge offentlig tilgjengelige opplysninger fra nettstedet www.proff.no skiftet BKK AS nylig 

navn til Eviny AS. På bakgrunn av det aktuelle tidsrommet og behovet for konsekvens med åpningsvedtaket 

brukes likevel navnet BKK AS i dette vedtak. Alle andre foretaksnavn som nevnes, er de samme navnene som er 

brukt i klagen og i kommentarene fra norske myndigheter og berørte parter.  

(4) Dokument nr. 858239. 

(5) Dokument nr. 863097, 863099, 864432 og 864434. 

(6) Dokument nr. 872926.  

(7) Ibid. 

(8) Dokument nr. 873252. 

2023/EØS/4/01 

https://www.nho.no/en/english/nho-sectoral-federations/
https://www.nho.no/en/english/nho-sectoral-federations/
www.proff.no
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5) 11. juli 2018 sendte ESA en anmodning om tilleggsopplysninger(9). 17. august 2018 ble det 

holdt en videokonferanse. Ved e-post av 28. februar 2019 framla norske myndigheter 

ytterligere opplysninger(10).  

1.3 Prosedyren for formell undersøkelse 

6) Ved vedtak nr. 027/19/COL («åpningsvedtaket») innledet ESA prosedyren for formell under-

søkelse.(11) På dette stadiet var ESAs foreløpige oppfatning at tre tiltak, angitt i åpningsved-

taket som tiltak a), b) og c), lot til å utgjøre statsstøtte. ESA var dessuten i tvil om denne 

mulige statsstøtten var forenlig med EØS-avtalens virkemåte. De tre tiltakene er beskrevet i 

avsnitt 2 nedenfor.  

7) Norske myndigheter ble oppfordret til å framlegge kommentarer til åpningsvedtaket innen 

20. mai 2019. På anmodning utsatte ESA fristen til 5. juni 2019.(12) 

8) Ved brev av 5. juni 2019 mottok ESA felles kommentarer fra BKK AS og Veilys AS («BKK 

Veilys»).(13) Ved brev av 6. august 2019 ble norske myndigheter oppfordret til å uttale seg 

om disse kommentarene innen 6. september 2019.(14) 

9) Norske myndigheter framla sine kommentarer til åpningsvedtaket 5. april 2020.(15) 

Kommentarene er gitt i to brev fra Bergen kommune av henholdsvis 10. mai 2019(16) og 

3. april 2020.(17) 

10) ESA sendte en ytterligere anmodning om opplysninger til norske myndigheter  

5. februar 2021.(18) Norske myndigheter sendte sitt svar på denne anmodningen  

12. april 2021.(19) 

2 Beskrivelse av tiltakene 

2.1 Infrastrukturen og rettssubjektene tiltakene gjelder  

11) Veilysinfrastrukturen langs kommunale veier var opprinnelig eid av et kommunalt 

kraftselskap som het Bergen Lysverker. I 1996 ble imidlertid Bergen Lysverker og selskapets 

eiendeler kjøpt opp av BKK DA. Dette selskapet var da eid av flere kommuner, og Bergen 

kommune var majoritetsaksjonær.  

12) BKK DA ble senere omgjort til BKK AS.(20) Ifølge offentlig tilgjengelige opplysninger eier 

Bergen kommune 37,75 % av aksjene. Andre aksjonærer er blant annet Statkraft Industrial 

Holding AS og forskjellige kommuner.(21)   

  

(9) Dokument nr. 923689. 

(10) Dokument nr. 1058456. 

(11) Covid-19-utbruddet og den ekstraordinære arbeidsbelastningen som følge av dette når det gjelder meldingssaker, 

har påvirket saksbehandlingen av denne klagen.  

(12) Dokument nr. 1070238.  

(13) Dokument nr. 1073541, herunder vedlegg registrert som dokument nr. 1073542 og 1073543. 

(14) Dokument nr. 1082647. 

(15) Dokument nr. 1126799. 

(16) Dokument nr. 1126803. 

(17) Dokument nr. 1126801. 

(18) Dokument nr. 1178400. 

(19) Norske myndigheter svarte ved e-post av 12. april 2021 registrert som dokument nr. 1202143. Følgebrevet med 

vedlegg er registrert som dokument nr. 1194243, 1194249, 1194179, 1194189, 1194181, 1194183, 1194199, 

1194185, 1194187, 1194217, 1194191, 1194193, 1194197, 1194195, 1194255, 1194253, 1194205, 1194201, 

1194203, 1194209, 1194207, 1194211, 1194213, 1194223, 1194215, 1194229, 1194219, 1194221, 1194225, 

1194233, 1194227, 1194235, 1194231, 1194239, 1194251, 1194237, 1194245, 1194241 og 1194247.  

(20) Dokument nr. 863099, s. 1. Ytterligere opplysninger finnes i nr. 3 og 4 nedenfor med kommentarer fra norske 

myndigheter og berørte parter. 

(21) Tallene er hentet fra nettstedet www.proff.no.  

https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/streetlight-infrastructure-bergen
www.proff.no
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13) Siden den gang har forskjellige datterselskaper av BKK AS eid og driftet veilysinfra-

strukturen langs de kommunale veiene i Bergen. Den infrastrukturen som kontrolleres av 

BKK, er i dag eid av Veilys AS. Dette selskapet eier også veilysinfrastruktur langs riksveier, 

fylkesveier og private veier.  

14) Ifølge norske myndigheter har Veilys AS verken driftet eller vedlikeholdt veilysinfra-

strukturen sin selv. Denne virksomheten har i stedet vært utført av et datterselskap som heter 

BKK EnoTek AS.(22)  

15) Som det vil bli beskrevet nærmere nedenfor, eier ikke Veilys AS hele veilysinfrastrukturen 

langs de kommunale veiene i Bergen. Deler av denne infrastrukturen eies av Bergen 

kommune.  

2.2 Tiltakene angitt i klagen  

16) Det ble angitt to påståtte statsstøttetiltak i klagen. For det første hevdet klageren at Bergen 

kommune har overkompensert selskaper i BKK for vedlikehold og drift av veilys langs 

kommunale veier (tiltak a)). For det andre gjaldt klagen Bergen kommunes finansiering av 

12 000 nye LED-armaturer som ble installert på infrastruktur som var eid av Veilys AS 

(tiltak b)).(23) 

17) Ifølge klageren innebærer tiltak a) og b) et brudd på statsstøttereglene som har vedvart siden 

1. januar 2016. Som angitt i nr. 18 i åpningsvedtaket har ESA derfor begrenset sin vurdering 

av tiltak a) og b) til denne perioden.  

18) Klageren mener at flere leverandører ville ha vært villige til å drifte og vedlikeholde 

veilysene mot godtgjøring. På dette grunnlag anser klageren virksomheten som omfatter 

vedlikehold og drift, som økonomisk.(24)  

19) I det omfang godtgjøringen gjelder en tjeneste av allmenn økonomisk betydning (SGEI – 

service of general economic interest), anfører klageren følgende(25): For det første at 

spørsmålet om hvorvidt det foreligger statsstøtte, ikke kan utelukkes på grunnlag av Altmark-

kriteriene(26). For det andre at den aktuelle godtgjøringen overstiger den øvre grensen for 

bagatellmessig støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning på 500 000 euro(27). For 

det tredje at tiltakene ikke oppfyller kravene i beslutningen om tjenester av allmenn 

økonomisk betydning(28).  

  

(22)  Dokument nr. 1126803, s. 1, og 1126801, s. 1.  

(23)  Se nr. 19 og 34 i åpningsvedtaket.  

(24)  Dokument nr. 855990, s. 6.  

(25)  Dokument nr. 855990, s. 7–10.  

(26) Domstolens dom av 24. juli 2003, Altmark Trans og Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, 

EU:C:2003:415, avsnitt 87–93. 

(27) Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som yter tjenester av allmenn økonomisk 

betydning (EUT L 114 av 26.4.2012, s. 8), nevnt i nr. 1ha i vedlegg XV til EØS-avtalen, se EØS-komiteens 

beslutning nr. 225/2012, offentliggjort i EUT L 81 av 21.3.2013, s. 27, og EØS-tillegget nr. 18 av 21.3.2013, 

s. 32, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2018/1923 av 7. desember 2018 om endring av forordning (EU) 

nr. 360/2012 med hensyn til dens anvendelsesperiode (EUT L 313 av 10.12.2018, s. 2), se EØS-komiteens 

beslutning nr. 266/2019 (ennå ikke kunngjort), og kommisjonsforordning (EU) 2020/1474 av 13. oktober 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til forlengelse av dens anvendelsesperiode og et 

tidsbegrenset unntak for kriserammede foretak for å ta hensyn til følgene av covid-19-pandemien (EUT L 337 av 

14.10.2020, s. 1), se EØS-komiteens beslutning nr. 68/2021 (ennå ikke kunngjort). 

(28) Kommisjonsbeslutning 2012/21/EU av 20 desember 2011 om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak 

som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3), 

nevnt i nr. 1h i vedlegg XV til EØS-avtalen, se EØS-komiteens beslutning nr. 66/2012 kunngjort i EUT L 207 av 

2.8.2012, s. 46, og EØS-tillegget nr. 43 av 2.8.2012, s. 56.  
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20) Klageren estimerer overkompensasjonen for vedlikehold og drift til EUR 1,12 millioner per 

år. I sammenlignbare tjenestekontrakter er det angivelig fastsatt priser på ca. NOK […] per 

lyspunkt per år.(29) 

2.3 Tilleggstiltaket angitt i åpningsvedtaket  

21) Betalingene fra Bergen kommune omfatter godtgjøring for kapitalkostnader knyttet til den 

veilysinfrastrukturen som eies av Veilys AS. Dette elementet i godtgjøringsordningen 

inngikk i den formelle undersøkelsen som tiltak c). Som angitt i nr. 18 i åpningsvedtaket er 

vurderingen av tiltak c) ikke begrenset til perioden fra og med 1. januar 2016.  

3 Kommentarer fra norske myndigheter  

3.1 Bakgrunnsinformasjon  

3.1.1 Forholdet mellom veilysinfrastrukturen og elektrisitetsnettet 

22) Norske myndigheter understreker det nære funksjonelle forholdet mellom elektrisitetsnett og 

infrastruktur som brukes til å gi veilys. Veilysarmaturer og tilkoplingskabler er ofte festet til 

stolper der det også føres kraftkabler. Målet med infrastrukturen i Bergen er derfor todelt.(30)  

23) Det ble ikke skilt mellom drift og vedlikehold av infrastruktur for kraft- og veilysformål fram 

til 1991. Langs kommunale veier ble driften og vedlikeholdet av slik infrastruktur enten 

utført av kommunene eller lokale foretak som kommunene eide.(31)  

24) Med virkning fra 1991 ble imidlertid energimarkedene i Norge delvis liberalisert. I den 

forbindelse ble driften av elektrisitetsnettene underlagt monopolregulering.(32)  

25) I henhold til denne sektorspesifikke ordningen ble infrastruktureierne pålagt å drifte egen 

infrastruktur. Det er forbudt for andre enheter å duplisere slik infrastruktur. Drifts- og vedli-

keholdskostnadene dekkes av tariffer (nettleie) som ikke skal være høyere enn den regulerte 

avkastningen som er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).(33)  

26) Derimot er det ikke opprettet monopolregulering på nasjonalt plan for veilysinfrastruktur. 

Når det gjelder slik infrastruktur, avhenger eierstrukturen og driftsvilkårene derfor av lokale 

forhold. En rekke enheter tilbyr tjenester knyttet til drift og vedlikehold på kommersielt 

grunnlag.(34)  

3.1.2 Salget av Bergen Lysverker og regulering av framtidige forsyninger  

27) Målet med prosessen i 1996 var at Bergen kommune skulle selge Bergen Lysverker, herunder 

alle tilhørende eiendeler og operasjoner.(35) Disse eiendelene og operasjonene var særlig 

knyttet til elektrisitetsproduksjon og -distribusjon. Veilysinfrastrukturen ble vurdert som et 

mindre element som ikke lot seg atskille på en praktisk måte.(36) 

28) I et skriftlig sammendrag fra rådmannen til Bergen bystyre som forberedelse til vedtaket om 

salget ble det gjentatt at en rekke offentlig eide selskaper var blitt oppfordret til å legge inn 

bud. Bergen kommune hadde også innhentet en verdivurdering fra Enskilda Securities(37).  

29) Det ble redegjort for denne verdivurderingen i et forslag fra en representant i Bergen bystyre. 

Etter at nettoforpliktelser var regnet med, ble det antydet en verdi på mellom NOK 2,8 og  

3,0 milliarder.(38)  

  

(29) Dokument nr. 855990, s. 8.  

(30) Dokument nr. 1126801, s. 3. 

(31) Dokument nr. 1126801, s. 3. 

(32) Dokument nr. 1126801, s. 3. 

(33) Dokument nr. 1126801, s. 3. 

(34) Dokument nr. 1126801, s. 3. 

(35) Dokument nr. 1194249, s. 2. 

(36) Dokument nr. 1194249, s. 4. 

(37) Dokument nr. 1194189, s. 2 (paginert 1372). 

(38) Dokument nr. 1194189, s. 2–3 (paginert 1372 og 1373).  
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30) Saken i Bergens byråd omfattet videre et notat om synergieffekter. I dette notatet ble det 

opplyst at et salg ville ha et todelt formål. For det første burde Bergen kommune bidra til en 

funksjonell struktur for forsyning av elektrisk kraft i bergensområdet. For det andre burde et 

salg frigjøre kapital for Bergen kommune basert på markedspriser.(39) Det ble også angitt en 

rekke andre hensyn.(40)  

31) I avsnitt 6 i salgsavtalen mellom Bergen kommune og BKK DA ble prisen som skulle betales 

for Bergen Lysverker, fastsatt til NOK 2,619 milliarder. Denne prisen var basert på en 

bruttopris på NOK 3,124 milliarder før fradrag for gjeld og pensjonsforpliktelser.(41) 

32) En ordning for regulering av godtgjøringen for framtidig levering av veilys og tilknyttede 

tjenester ble tatt inn i avsnitt 7 bokstav c) i salgsavtalen fra 1996(42). Ifølge denne ordningen 

ville BKK DA stå fritt til å drifte veilysene på markedsmessige vilkår, noe som skulle 

innebære kostnadsdekning pluss en kapitalkostnad for den forpliktede kapitalen lik 

avkastningen fastsatt av NVE for den regulerte kraftnettinfrastrukturen.(43) 

33) Verdien av veilysnettet ble ikke angitt separat i salgsavtalen. I samsvar med avtalens avsnitt 6 

innledet imidlertid BKK DA en prosess for aktsomhetsvurdering. I rapporten fra 

regnskapsfirmaet som ble brukt til dette formålet, var den bokførte verdien av veilysene 

fastsatt til NOK 55 millioner.(44) 

3.1.3 De påfølgende kontraktene mellom Bergen kommune og selskapene i BKK  

34) Norske myndigheter har tildelt kontrakter som regulerer leveringen av veilys og tilknyttede 

tjenester langs kommunale veier i Bergen siden 2012. Kontraktene har vanligvis hatt to års 

varighet, med mulighet for ett års forlengelse.(45)  

35) Kontrakten for 2012–2014 ble inngått med selskapet BKK Nett AS. Den omfattet opprinnelig 

18 228 lampepunkter. Av disse var 16 082 kontrollert av BKK, mens 2 146 var eid av Bergen 

kommune. Det var imidlertid forventet at antall lampepunkter ville endre seg i løpet av 

kontraktsperioden.(46)  

36) Reguleringen av godtgjøringen er fastsatt i kontraktens avsnitt 7 og tillegg A. Prisen for 

vedlikehold og drift ble fastsatt til NOK […] ekskl. mva. per lampepunkt per år. Samlet årlig 

godtgjøring for vedlikehold og drift av de 18 228 eksisterende lampepunktene ville derfor 

beløpe seg til NOK […].(47)  

37) Godtgjøringen for kapitalkostnader ble fastsatt til NOK […] ekskl. mva. per lampepunkt per 

år. Ettersom dette elementet bare dekket de lampepunktene som var kontrollert av BKK, førte 

det til en årlig godtgjøring på NOK […] for disse 16 082 eksisterende lampepunktene.(48)  

38) Kontrakten for perioden 2015–2017 ble også inngått med BKK Nett AS. Ved kontraktens 

start omfattet den 18 407 lampepunkter. Av disse var 16 058 kontrollert av BKK, mens  

2 349 var eid av Bergen kommune.(49)  

  

(39) Dokument nr. 1194189, s. 5 (paginert 1375).  

(40) Dokument nr. 1194189, s. 5 og 7 (paginert 1375 og 1376).  

(41)  Dokument nr. 1194179.  

(42)  Dokument nr. 1194249. 

(43)  Dokument nr. 1194179. Dette er den opprinnelige norske ordlyden: «[...] kjøperen står fritt til å avtale på 

markedsmessige betingelser drift av veilys som skal innebære kostnadsdekning + NVE rente for den kapital som 

er bundet.»  

(44)  Dokument nr. 1194249, s. 3–4, og 1194183. 

(45)  Dokument nr. 1194249, s. 6. 

(46)  Dokument nr. 1194253, s. 1–5.  

(47)  Dokument nr. 1194253.  

(48)  Dokument nr. 1194253.  

(49)  Dokument nr. 1194205, s. 1–5.  
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39) Kontrakten hadde samme oppbygning som den foregående kontrakten, og godtgjøringen ble 

fastsatt i kontraktens avsnitt 7 og tillegg A. Prisen for vedlikehold og drift ble fastsatt til 

NOK […] ekskl. mva. per lampepunkt per år. Ettersom antall eksisterende lampepunkter var 

18 407, utgjorde den årlige godtgjøringen for vedlikehold og drift derfor NOK […].(50)  

40) Godtgjøringen for kapitalkostnader ble satt til samme enhetsnivå, NOK […] ekskl. mva., som 

i den foregående kontrakten (se nr. 37)). Ettersom BKK eide 16 058 eksisterende 

lampepunkter, ble den årlige godtgjøringen for kapitalkostnader følgelig beregnet til  

NOK […].(51) 

41) For perioden fra og med 2018 ble den eksisterende kontrakten forlenget. Ifølge brevet fra 

Bergen kommune av 19. juni 2017 ble kontrakten i første omgang forlenget til 1. juli 2018. 

Bergen kommune bemerket i denne forbindelse at på grunn av en endring i selskapsstruk-

turen, måtte den forlengede kontrakten inngås med BKK EnoTek AS.(52)  

42) Kontrakten ble deretter forlenget til 1. januar 2019. I denne forbindelse henviste Bergen 

kommune til en pågående prosess, der Bergen kommune arbeidet med å få kjøpe de veilysene 

som var eid av BKK.(53) 

43) I et brev om forlengelsen forklarte BKK at veilysinfrastrukturen var blitt overført til 

datterselskapet Veilys AS. På dette grunnlag ville Bergen kommune motta to bekreftelser på 

forlengelsen. Den første bekreftelsen ville bli sendt fra Veilys AS og gjelde de veilysene som 

var eid av dette selskapet. Den andre bekreftelsen ville bli sendt fra BKK EnoTek AS for 

tjenesteyting i forbindelse med de veilysene som var eid av Bergen kommune.(54)  

44) 20. desember 2018 ble kontrakten forlenget på samme vilkår til 1. januar 2020. Dette ble 

gjort i forbindelse med forlengelsen av en intensjonsavtale om Bergen kommunes mulige 

oppkjøp av den veilysinfrastrukturen som var eid av Veilys AS.(55)  

45) Endelig har norske myndigheter framlagt en usignert andre forlengelse av intensjonsavtalen. 

Ifølge dette dokumentet ble kontrakten forlenget én gang til på samme vilkår. På grunnlag av 

de framlagte opplysningene forstår ESA det slik at denne kontrakten fortsatt gjelder.(56)  

46) I tillegg til kontraktene om veilys langs kommunale veier finnes det kontrakter om i) veilys 

langs private veier(57) og ii) belysning i parker og langs gangstier(58). I samsvar med nr. 19 

og 34 i åpningsvedtaket faller disse kontraktene utenfor virkeområdet for dette vedtak.  

3.1.4 Anbud på visse typer drifts- og vedlikeholdsvirksomhet  

47) Drift og vedlikehold av veilys og LED-armaturer som eies av Bergen kommune, er lagt ut på 

anbud. Levering av tjenester etter denne kontrakten ble påbegynt 1. april 2020.(59) 

48) Ifølge anbudsinnbydelsen omfatter kontrakten ca. 3 100 veilys som eies av Bergen kommune. 

Dessuten omfatter den 12 000 LED-armaturer som er installert på infrastruktur som eies av 

Veilys AS. Denne infrastrukturen var nærmere spesifisert som 3 133 lysarmaturer,  

2 254 stålstolper / innfestinger for kabler, 841 trestolper, 12 000 LED-armaturer og et ukjent 

antall kabler.(60)  

  

(50)  En kopi av kontrakten ble oversendt til ESA 28. februar 2019. Den er registrert som dokument nr. 1058456.  

(51)  Dokument nr. 1058456.  

(52)  Dokument nr. 1194203.  

(53)  Dokument nr. 1194209.  

(54)  Dokument nr. 1194211.  

(55)  Dokument nr. 1194213.  

(56)  Dokument nr. 1194223.  

(57)  Dokument nr. 1194201.  

(58)  Denne kontrakten er nevnt i brevet registrert som dokument nr. 1194203.  

(59)  Dokument nr. 1126801, s. 4, og 1194249, s. 13.  

(60)  Dokument nr. 1194249, s. 13.  
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49) Det framgår videre av anbudsinnbydelsen at kontraktens varighet er fire år, og at dens 

estimerte verdi er mellom NOK 4 og 6 millioner per år (ekskl. mva.). Kontrakten skulle 

tildeles på grunnlag av en åpen anbudskonkurranse til anbyderen med lavest pris.(61)  

50) Det kom inn seks anbud i konkurransen.(62) Kontrakten ble tildelt til BKK EnoTek AS til en 

pris på NOK 10 554 689. Prisen på de fem andre anbudene var fra NOK 11 930 826 til  

NOK 26 596 947,50.(63) 

51) Tjenestenivået i henhold til anbudskontrakten tilsvarer generelt tjenestenivået i henhold til 

kontraktene beskrevet i nr. 3.1.3 ovenfor. I henhold til sistnevnte kontrakter er det imidlertid 

leverandørens ansvar å skifte ut defekt utstyr. Denne plikten påhviler Bergen kommune i 

henhold til anbudskontrakten.(64)  

3.1.5 Utvikling i antall veilys  

52) I kontraktene mellom Bergen kommune og selskapene i BKK, beskrevet i nr. 3.1.3 ovenfor, 

forventes det at antall veilys vil endre seg over tid. På grunnlag av den nyeste tilgjengelige 

dokumentasjonen forklarte norske myndigheter i brevet av 12. april 2021 at antall veilys som 

var eid av Bergen kommune, hadde økt til 4 219. Samlet antall veilys som var eid av Veilys 

AS, var på det tidspunktet 27 748.(65) Bergen kommune har videre som nevnt kjøpt  

12 000 LED-armaturer som har vært installert på infrastruktur eid av Veilys AS.(66)  

3.1.6 Virksomheten i BKK  

53) Norske myndigheter har framlagt en oversikt over betalingene fra Bergen kommune til 

selskaper i BKK. I tillegg til betalingene i henhold til de aktuelle tiltakene har Bergen 

kommune også betalt for annen virksomhet utenfor virkeområdet for tiltakene. Disse 

sistnevnte betalingene henger sammen med energiforsyning og tilknyttede tjenester. Flere av 

de tjenestene som det ble ytt godtgjøring for utenfor virkeområdet for de aktuelle tiltakene, 

innebærer drift i konkurranse med andre leverandører.(67)  

54) I tillegg til den virksomheten som godtgjøres av Bergen kommune, framgår det av BKKs 

nettsider at selskapene i BKK driver virksomhet på en rekke andre markeder. BKK 

presenteres som det største fornybarselskapet på Vestlandet. Tjenestene som tilbys, omfatter 

blant annet ladefasiliteter for biler, båter og skip, tjenester som gjelder etablering og 

oppgradering av infrastruktur, herunder innenfor datasentre, telekom og havbruk, samt 

internettrelaterte tjenester forbundet med fibernett, datalagring og det såkalte tingenes 

internett.(68) 

55) Norske myndigheter har ikke direkte bevis for at den godtgjøringen Bergen kommune har 

betalt i forbindelse med veilys langs kommunale veier, brukes til å kryssubsidiere annen 

økonomisk virksomhet. Veilysinfrastrukturen ble overført til Veilys AS delvis for å hindre 

kryssubsidiering. På grunn av manglende dokumentasjon kan imidlertid ikke kryssub-

sidiering utelukkes.(69)  

56) Norske myndigheter har også påpekt at den veilysrelaterte virksomheten i BKK ikke er 

begrenset til Bergen kommune. Veilys AS godtgjøres nærmere bestemt av andre offentlige 

enheter for de veilysene selskapet eier langs deres offentlige veier.(70)  

  

(61)  Dokument nr. 1194251 under nr. 1.6, 2.2 og 8.  

(62)  Dokument nr. 1194249, s. 13.  

(63)  Dokument nr. 1194231.  

(64)  Dokument nr. 1194249, s. 14.  

(65) Da dette vedtak ble gjort, var aggregerte opplysninger om BKKs tjenester tilgjengelige på https://www.eviny.no/ 

vare-tjenester.  

(66)  Dokument nr. 1194249, s. 1.  

(67)  Dokument nr. 1194249, s. 15.  

(68)  Dokument nr. 1194249, s. 15.  

(69)  Dokument nr. 1194249, s. 16.  

(70)  Dokument nr. 1126801, s. 4.  

https://www.eviny.no/vare-tjenester
https://www.eviny.no/vare-tjenester
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3.2 Generelle kommentarer til åpningsvedtaket  

57) Norske myndigheter mener at ESA ikke har angitt tilstrekkelige grunner til å innlede 

prosedyren for formell undersøkelse. Bergen kommune er derfor satt i en situasjon der den 

opplever rettslig usikkerhet.(71) 

58) På bakgrunn av at Bergen kommune kjøper veilys, bestrider norske myndigheter skillet 

mellom tiltak a) og c). Det stemmer imidlertid at godtgjøringen gjenspeiler forskjellige 

elementer.(72)  

59) Norske myndigheter gjør gjeldende at den rettslige klassifiseringen må ta hensyn til den 

sammenhengen virksomheten utføres i. Det eneste formålet med å levere veilys er å betjene 

allmennheten(73), og leveringen er organisert i samsvar med den norske vegloven(74).  

60) I henhold til § 20 i nevnte lov er det kommunene som har ansvar for å drifte og vedlikeholde 

kommunale veier. Riktignok krever ikke loven at kommunene leverer veilys, eller at de 

leverer veilys på et visst nivå, men denne virksomheten er i samsvar med målet om vei-

sikkerhet.(75) Bergen kommune følger dessuten Statens vegvesens standard «veinormalen» 

når den planlegger, bygger og oppgraderer veier. Veinormalen inneholder spesifikasjoner for 

tilstedeværelsen av veilys.(76)  

61) På bakgrunn av disse faktorene framholder norske myndigheter at godtgjøringen gis for ikke-

økonomisk virksomhet. Norske myndigheter mener at dommen i Selex(77) støtter deres 

posisjon.(78) 

62) Norske myndigheter viser videre til retningslinjene om begrepet statsstøtte(79). De gjør 

gjeldende at nr. 17, om utøvelse av offentlig myndighet og offentlige myndigheter, 

underbygger at levering av veilys er av ikke-økonomisk art.(80) Virksomhet som har offentlig 

sikkerhet som mål, bør i alle tilfeller klassifiseres på samme måte som ikke-økonomisk 

virksomhet som utføres for sosiale, kulturelle, utdanningsmessige og pedagogiske formål.(81) 

63) Hvis ESA mener at det finnes et marked for veilys, kjennetegnes dette markedet av to typer 

svikt. For det første utgjør veilysinfrastrukturen et naturlig monopol som må lokaliseres langs 

de aktuelle veiene. For det andre er veilys et offentlig gode forbundet med problemet med 

«gratispassasjerer».(82) 

64) Eierskapet til infrastrukturen gir BKK markedsmakt overfor Bergen kommune. Det er 

praktisk talt ikke mulig for Bergen kommune å unnlate å forsyne veiene sine med veilys.  

Bergen kommune kan heller ikke instruere infrastruktureieren i hvordan og på hvilke vilkår 

tjenester knyttet til infrastrukturen anskaffes.(83) 

  

(71)  Dokument nr. 1126803, s. 2. 

(72)  Dokument nr. 1126801, s. 4, 6 og 7.  

(73)  Dokument nr. 1126801, s. 4. 

(74)  Lov om vegar, LOV-1963-06-21-23.  

(75)  Dokument nr. 1126801, s. 4. 

(76)  Dokument nr. 1126801, s. 4, og 1194249, s. 5.  

(77)  Norske myndigheter viser generelt til dommen i «Selex». På grunnlag av tidligere korrespondanse og 

åpningsvedtaket legger ESA til grunn at norske myndigheter viser til Domstolens dom av 26. mars 2009, Selex 

Sistemi Integrati mot Kommisjonen, C-113/07P, EU:C:2009:191, og til Underrettens dom av 12. desember 2006, 

Selex Sistemi Integrati mot Kommisjonen, T-155/04, EU:T:2006:387.  

(78)  Dokument nr. 1126803, s. 1, og 1126801, s. 4–9. 

(79)  EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 3/17/COL av 18. januar 2017 om 102. endring av saksbehandlingsregler og 

materielle regler på statsstøtteområdet ved innføring av nye retningslinjer om begrepet statsstøtte som nevnt i 

artikkel 61 nr. 1 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde [2017/2413], EUT L 342 av 

21.12.2017, s. 35–84, og EØS-tillegget nr. 82 av 21.12.2017, s. 1. 

(80)  Dokument nr. 1126801, s. 5–6. 

(81)  Dokument nr. 1126801, s. 6. 

(82)  Dokument nr. 1126801, s. 6.  

(83)  Dokument nr. 1126801, s. 6.  
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65) Vanligvis finnes det alternative metoder til anbudsprosesser for å fastsette markedspriser, 

men ESA har ifølge norske myndigheter ikke tatt hensyn til sakens særlige omstendigheter. 

En enhet som kjøper av en monopolist, har ikke en rettighet til å innhente tjenester på de 

vilkårene den anser som rimelige. Denne skadelige virkningen av monopolmakt kan bare 

avhjelpes ved håndheving av konkurranselovgivning eller ved prisregulering.(84) 

3.3 Særlige kommentarer til tiltak a) – drift og vedlikehold  

66) Indeksreguleringer kan ha funnet sted for å fastsette godtgjøringsnivåene i den aktuelle 

perioden. Norske myndigheter er imidlertid ikke i stand til å gi et endelig svar.(85) 

67) Når det gjelder mulighetene for å sammenligne godtgjøringsnivået med nivået på andre 

områder, understreker norske myndigheter at en ekstern leverandør av vedlikeholds- og 

driftstjenester ikke vil bære kapitalkostnadene forbundet med en infrastruktur som den ikke 

eier. Godtgjøringen for kapitalkostnader (tiltak c)) må derfor utelukkes når godtgjørings-

nivået sammenlignes med det nivået offentlige enheter betaler for infrastruktur de eier selv.  

I 2020 betalte Bergen kommune NOK […] per veilys for drift og vedlikehold.(86)  

68) Når det gjelder klagerens påstand om at det er levert drifts- og vedlikeholdstjenester for  

NOK […] per lampepunkt per år, anser norske myndigheter dette som udokumentert. 

Klageren har også brukt en annen geografisk region som referanse.(87) 

69) Norske myndigheter har imidlertid framlagt tall fra KOSTRA-databasen for de kostnadene 

store norske kommuner har hatt når det gjelder veilys.(88) Disse tallene viser samlede årlige 

kostnader per lyspunkt, herunder elektrisitetskostnader, i perioden 2016–2019. Som tabellen 

nedenfor viser, hadde Bergen kommune de høyeste registrerte kostnadene.(89) 

Tabell 1 – Kostnader for veilys i store norske kommuner (NOK) 

SFS Kostnader til gatebelysning per lyspunkt kommunale veier 

Category Bergen Bærum Drammen Fredrikstad Kristiansand Oslo Sandes Stavanger Tromsø Trondheim 

2015           

2016 1200,20 779,70 592,90 883,90 801,30 818,20 758,20 519,00 466,20 1056,90 

2017 126,70 673,70 622,00 633,90 918,80 945,50 733,30 519,00 831,10 1115,00 

2018 1324,00 643,50 714,90 687,50 714,10 1000,00 730,20 733,10 724,90 1187,40 

2019 1219,70 773,50 861,00 667,90 747,10 1000,00 750,00 666,70 607,10 779,10 

70) Godtgjøringen kan ha omfattet et element av overkompensasjon, og Bergen kommune har 

over tid stilt spørsmål ved det den anser som høye priser. Norske myndigheter mener videre 

at det burde ha vært atskilte regnskap for leveringen av veilys og annen virksomhet.(90) 

3.4 Særlige kommentarer til tiltak b) – finansiering av 12 000 LED-armaturer 

71) Bergen bystyre besluttet i 2017 å kjøpe 12 000 LED-armaturer som skulle installeres på 

veilysinfrastrukturen langs kommunale veier. Denne oppgraderingen hadde et slikt omfang 

og var av en slik art at den falt utenfor kontraktene med BKK.(91)  

72) Målene med investeringen var i) miljøhensyn og ii) lavere elektrisitetskostnader.(92) Lavere 

elektrisitetskostnader vil gagne Bergen kommune direkte ettersom elektrisitet ikke er 

omfattet av kontraktene med BKK.(93) 

  

(84)  Dokument nr. 1126803, s. 2. 

(85)  Dokument nr. 1194249, s. 7. 

(86)  Dokument nr. 1126801, s. 7. 

(87)  Dokument nr. 1126801, s. 7. 

(88)  Ifølge norske myndigheter er begrepet KOSTRA en forkortelse for KOmmune-STat-RApportering. 

Hovedformålet med aggregeringen av data i KOSTRA er å sette et måltall for kostnadsnivået for forskjellige 

offentlige tjenester. Statistikken forvaltes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Se dokument nr. 1194249, s. 10.  

(89)  Dokument nr. 1126801, s. 7, og 1194249, s. 10. Tabellen finnes på side 10 i dokument nr. 1194249. 

(90)  Dokument nr. 1126801, s. 7, og 1194249, s. 16. 

(91)  Dokument nr. 1126801, s. 7–8, og 1194249, s. 16. 

(92)  Ibid. 

(93)  Dokument nr. 1194249, s. 11. 
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73) Kontrakten ble tildelt på grunnlag av en åpen anbudsprosedyre til en pris på  

NOK 60 millioner. Installasjon fant sted fram til slutten av 2019.(94) Bergen kommune vil 

beholde eierskapet til LED-armaturene.(95)  

74) Kostnaden per armatur var NOK 1 899 i 2018 og NOK 2 039 i 2019. Planleggings- og 

installasjonskostnader beløp seg til NOK […] per lyspunkt. Basert på at besparelsene i 

elektrisitetskostnader beregnes til NOK […] per lyspunkt per år, forventer Bergen kommune 

derfor å tjene inn igjen sine investeringskostnader innen sju–ti år.(96)  

75) Som forklart i nr. 3.1.4 er vedlikeholdet av LED-armaturene lagt ut på anbud sammen med 

vedlikeholdet av den øvrige infrastrukturen som eies av Bergen kommune. På grunnlag av 

denne kontrakten opplever Bergen kommune kostnadsbesparelser som gjenspeiler  

LED-armaturenes økte levetid.(97) Bergen kommune forventer også å forhandle fram 

justeringer i kontrakten som dekker den infrastrukturen som eies av Veilys AS.(98)  

3.5 Særlige kommentarer til tiltak c) – kapitalkostnader  

76) Norske myndigheter anser det som normal praksis at en ekstern eier av en infrastruktur som 

brukes til å produsere et offentlig gode, har rett til å godtgjøres for kapitalkostnader. Når den 

offentlige enheten som finansierer leveringen av veilys, eier infrastrukturen selv, bæres 

derimot kapitalkostnadene forbundet med denne infrastrukturen av den offentlige enheten 

som infrastruktureier.(99) 

77) Godtgjøringen for kapitalkostnader er fastsatt på grunnlag av vilkårene i nr. 7 bokstav c) i 

salgsavtalen fra 1996. Denne ordningen fastsetter, som angitt i nr. 3.1.2, at BKK har rett til en 

kapitalkostnad for den forpliktede kapitalen lik avkastningen fastsatt av NVE for den 

regulerte kraftnettinfrastrukturen.(100)  

78) Dette prinsippet er blitt ytterligere utdypet.(101) I nr. 6 i kontrakten fra 1998 er det fastsatt at 

godtgjøringen bør omfatte avskriving og renter av den kapitalen som var investert i 

veilysinfrastrukturen på det tidspunktet denne kontrakten ble inngått. Avskriving og renter av 

framtidige investeringer som bestilles av Bergen kommune, bør også dekkes. Denne 

tilnærmingen er blitt opprettholdt i påfølgende kontrakter.(102) 

79) Bergen kommune og BKK har imidlertid vært uenige om hvordan kapitalkostnadene bør 

beregnes. De omstridte elementene gjaldt særlig hvilket kostnadsgrunnlag som burde 

anvendes i beregningene, og hvordan avskriving burde medregnes.  

80) I den forbindelse viser norske myndigheter til en rapport framlagt av BKK Nett AS i  

2002. Ifølge norske myndigheter gjenspeilet denne rapporten en avskrivingsprofil som var i 

samsvar med salgsavtalen fra 1996.(103)  

81) I 2003 stilte Bergen kommune imidlertid spørsmål ved hvordan BKK Nett AS hadde fastsatt 

kapitalgrunnlaget, herunder særlig avskrivingsbeløpet. Ved brev av 18. februar 2004 ga  

BKK Nett AS en forklaring der selskapet blant annet framholdt at kapitalkostnadene var blitt 

fastsatt på grunnlag av normale kriterier.(104)  

  

(94)  Dokument nr. 1126801, s. 8, og 1194249, s. 12. 

(95)  Dokument nr. 1126801, s. 8. 

(96)  Dokument nr. 1194249, s. 12. 

(97)  Dokument nr. 1194249, s. 11–12. 

(98)  Dokument nr. 1194249, s. 11. 

(99)  Dokument nr. 1126801, s. 8, og 1194249, s. 7. 

(100)  Dokument nr. 1194179. Som angitt i fotnote 43 er dette den opprinnelige norske ordlyden: «[...] kjøperen står fritt 

til å avtale på markedsmessige betingelser drift av veilys som skal innebære kostnadsdekning + NVE rente for 

den kapital som er bundet.»  

(101)  Dokument nr. 1194249, s. 7–8. 

(102)  Dokument nr. 1194249, s. 8, og 1194229, s. 4.  

(103)  Dokument nr. 1194249, s. 8, og 1194221. 

(104)  Dokument nr. 1194249, s. 8–9, og 1194225. 
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82) BKK Nett AS ga en nærmere beskrivelse av grunnlaget for sine beregninger i et brev av 

30. mars 2004. Ifølge BKK Nett AS bør verdien av infrastruktureiendelene fastsettes til  

NOK 81,6 millioner på grunnlag av en teknisk vurdering av gjenanskaffelsesverdien.(105)  

83) Bergen kommune var ikke enig i denne tilnærmingen og anså at verdien av eiendelene burde 

ta utgangspunkt i den bokførte verdien. Bergen kommune krevde at godtgjøringen ble justert 

i samsvar med dette.(106)  

84) Ved brev av 4. august 2004 avviste BKK Nett AS dette kravet. BKK Nett AS understreket 

dermed at den ordningen som ble opprettet i salgsavtalen fra 1996, innebærer at  

NVE-avkastningen bør anvendes på den forpliktede kapitalen. BKK Nett AS fastholdt videre 

at nivået på den forpliktede kapitalen burde fastsettes på grunnlag av en teknisk vurdering av 

eiendelenes gjenanskaffelsesverdi.(107) Denne metoden førte til at kapitalgrunnlaget nesten 

ble doblet sammenlignet med hva som ville følge av den bokførte verdien. Godtgjørings-

nivået har fram til i dag holdt seg mye høyere enn om det hadde blitt beregnet på grunnlag av 

den bokførte verdien.(108)  

85) I likhet med det som er tilfelle for godtgjøringen for drift og vedlikehold (tiltak a)), har ikke 

norske myndigheter gitt et endelig svar på hvordan godtgjøringsnivået er fastsatt. Mangelen 

på atskilte regnskap vanskeliggjør kontroll.(109) I en rapport om aktsomhetsvurdering for 

Veilys AS(110) nevnte revisorene at de hadde fått begrenset innsikt i kostnadene forbundet 

med kontrakten med Bergen kommune.(111)  

86) Norske myndigheter anser derfor at de aktuelle selskapene i BKK kan ha blitt overkompen-

sert. Tallene fra KOSTRA som angitt i nr. 69 ovenfor, kan tyde på slik overkompen-

sasjon.(112) 

4 Kommentarer fra berørte parter  

4.1 Kommentarer fra BKK Veilys 

4.1.1 Bakgrunnsinformasjon  

87) Avtalen fra 1996 innebar at BKK DA kjøpte eiendelene og virksomheten til Bergen 

Lysverker. Selskapet forpliktet seg dermed til å sikre fortsatt levering av veilys og påtok seg 

ansvar for drift og vedlikehold av infrastrukturen.(113)  

88) I likhet med norske myndigheter anser BKK Veilys at salgsavtalens nr. 7 bokstav c) regulerer 

den framtidige økonomiske godtgjøringen for levering av veilys. Nr. 7 bokstav c) gjenspeiler 

for det første at BKK har rett til å bli godtgjort for drift og vedlikehold av infrastrukturen, og 

for det andre at selskapet har rett til å bli godtgjort for den forpliktede kapitalen. Denne 

bestemmelsen har fungert som grunnlag for de påfølgende kontraktene.(114) 

89) Alle kontrakter og operasjoner som gjelder den veilysinfrastrukturen som kontrolleres av 

BKK, er organisert under det heleide datterselskapet Veilys AS. Denne virksomheten 

omfatter ca. 50 000 veilys, herunder de aktuelle veilysene langs kommunale veier i Bergen 

kommune.(115)  

  

(105)  Dokument nr. 1194249, s. 9. 

(106)  Dokument nr. 1194249, s. 8, og 1194233. 

(107)  Dokument nr. 1194227. 

(108)  Dokument nr. 1194249, s. 9–10. 

(109)  Dokument nr. 1126801, s. 8, og 1194249, s. 10. 

(110)  Dokument nr. 1194235. 

(111)  Dokument nr. 1194249, s. 10. 

(112)  Dokument nr. 1194249, s. 10. 

(113)  Dokument nr. 1073541, s. 2. 

(114)  Dokument nr. 1073541, s. 2. 

(115)  Dokument nr. 1073541, s. 2. 
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4.1.2 Generelle kommentarer til åpningsvedtaket  

90) Godtgjøringen gjelder en offentlig infrastruktur som ikke brukes til å tilby varer eller 

tjenester på et marked. Tiltakene faller derfor utenfor virkeområdet for EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1.(116)  

91) Med hensyn til dette gjenspeiler ikke åpningsvedtaket i tilstrekkelig grad at infrastrukturen 

eies av Veilys AS. Ettersom Veilys AS er den eneste mulige leverandøren, og Bergen 

kommune er den eneste mulige kjøperen, tilfaller ikke godtgjøringen et foretak.(117) 

92) Under ingen omstendigheter har det funnet sted overkompensasjon. I det omfang leveringen 

av veilys er en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, er Altmark-kriteriene oppfylt.(118)  

4.1.3 Særlige kommentarer til tiltak a) – drift og vedlikehold  

93) Ifølge BKK Veilys gjenspeiler godtgjøringen de underliggende kostnadene og godtgjørings-

nivået i sammenlignbare kontrakter. Det har ikke vært noen overkompensasjon.(119)  

94) Når det gjelder referansemåling, anser BKK Veilys at prisnivået angitt i klagen ikke er 

underbygd. Det må dessuten tas hensyn til sakens særlige omstendigheter. De aktuelle 

kontraktene har fastpris per lyspunkt som format og omfatter hele spekteret av tjenester. 

Dette innebærer at BKK Veilys bærer risikoen for uønskede hendelser, for eksempel 

ekstreme værforhold, og har ansvaret for all drift og alt vedlikehold. Det er også dyrere å 

drive virksomhet i byområder med mye trafikk og andre forstyrrelser.(120) 

4.1.4 Særlige kommentarer til tiltak b) – finansiering av 12 000 LED-armaturer 

95) BKK Veilys avviser at finansieringen av de 12 000 LED-armaturene utgjør statsstøtte.  

96) Så vidt BKK Veilys kjenner til, kjøpte Bergen kommune armaturene til en kostnad av  

NOK 2 000 per lyspunkt. Kostnadene ved planlegging, installasjon og dokumentasjon var 

NOK […] per lyspunkt.  

97) På grunnlag av disse tallene utgjorde kostnadene ved oppgraderingen NOK […] per lyspunkt. 

Dette tilsvarer ca. […] ganger de årlige kapitalkostnadene som Bergen kommune har ytt 

godtgjøring for. Oppgraderingen av de 12 000 LED-armaturene var derfor atskillig dyrere 

enn det som kunne gjennomføres på grunnlag av denne godtgjøringen.(121)  

98) LED-armaturene vil videre sikre betydelig lavere energikostnader for Bergen kommune. 

Ifølge de opplysningene BKK Veilys har til rådighet, er kostnadsbesparelsene beregnet til 

NOK 450 per lyspunkt per år. Dette innebærer at Bergen kommune vil tjene inn igjen 

investeringen på mindre enn 7 år.(122)  

4.1.5 Særlige kommentarer til tiltak c) – godtgjøring for kapitalkostnader  

99) Ifølge BKK Veilys er godtgjøringen knyttet til ikke-økonomisk virksomhet. Det elementet 

som gjelder kapitalkostnader, bør oppfattes som et gebyr for adgang til infrastrukturen.(123)   

  

(116)  Dokument nr. 1073541, s. 1–2. 

(117)  Dokument nr. 1073541, s. 2. 

(118)  Dokument nr. 1073541, s. 1. 

(119)  Dokument nr. 1073541, s. 3. 

(120)  Dokument nr. 1073541, s. 3. 

(121)  Dokument nr. 1073541, s. 3. 

(122)  Dokument nr. 1073541, s. 3. 

(123)  Dokument nr. 1073541, s. 2–3. 
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100) Under ingen omstendigheter gir godtgjøringen for kapitalkostnader BKK Veilys en 

økonomisk fordel. Kostnaden ved etablering av et lampepunkt er ca. NOK 20 000 samt 

ytterligere NOK 10 000–50 000 for grunnarbeid. Minstekostnaden for etablering av de 

16 058 veilysene som eies av BKK Veilys, er derfor NOK 500 000 000.(124)  

101) Det følger av dette at det ikke er ytt uforholdsmessig godtgjøring for kapitalkostnadene. 

Veilysinfrastrukturen forvaltes slik at dens tekniske standard opprettholdes.(125) 

II. VURDERING 

5 Om det foreligger statsstøtte  

5.1 Bakgrunn 

102) EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder: 

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller 

EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri 

konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være 

uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom 

avtalepartene.» 

103) For at et tiltak skal utgjøre statsstøtte, må derfor følgende kumulative vilkår være oppfylt: i) 

Tiltaket må være gitt av staten eller gjennom statsmidler, ii) det må gi et foretak en fordel, iii) 

det må begunstige enkelte foretak (selektivitet), og iv) det må vri eller true med å vri kon-

kurransen og kunne påvirke samhandelen. Som nevnt ovenfor har ESA utstedt retningslinjer 

om begrepet statsstøtte(126). 

104) På grunnlag av de kommentarene som er mottatt, anser ESA det som hensiktsmessig først å 

vurdere om godtgjøringen forbundet med tiltak a) og c) har tilfalt et foretak. Dersom svaret 

på dette spørsmålet er bekreftende, og i det omfang finansieringen av LED-armaturene (tiltak 

b)) har gitt de samme enhetene en fordel, vil denne fordelen da også ha tilfalt et foretak. 

5.2 Begrepet foretak  

5.2.1 De rettslige vurderingstemaene 

105) Begrepet foretak omfatter enhver enhet som er engasjert i økonomisk virksomhet, uansett 

enhetens juridiske status og finansieringsform.(127) Enhver virksomhet som består i å tilby 

varer eller tjenester på et marked, er økonomisk virksomhet.(128)   

  

(124)  Dokument nr. 1073541, s. 3. 

(125)  Dokument nr. 1073541, s. 3. 

(126)  Vedtak nr. 3/17/COL av 18. januar 2017, nevnt i fotnote 79. 

(127)  EFTA-domstolens dom av 17. november 2020 i sak E-9/19 Abelia og WTW AS mot EFTAs overvåkingsorgan, 

avsnitt 87; EFTA-domstolens dom av 21. februar 2008 i sak E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund mot 

EFTAs overvåkingsorgan, Sml. 2008 s. 62, avsnitt 78; EFTA-domstolens dom av 22. mars 2002 i sak E-8/00 

Landsorganisasjonen i Norge mot Kommunenes Sentralforbund m.fl., Sml. 2002 s. 114, avsnitt 62. 

(128)  EFTA-domstolens dom av 10. mai 2011 i forente saker E-4/10, E-6/10 og E-7/10 Fyrstedømmet Liechtenstein 

m.fl. mot EFTAs overvåkingsorgan, Sml. 2011 s. 16, avsnitt 54; Domstolens dom av 16. juni 1987, Kommisjonen 

mot Italia, 118/85, EU:C:1987:283, avsnitt 7; Domstolens dom av 18. juni 1998, Kommisjonen mot Italia,  

C-35/96, EU:C:1998:303, avsnitt 36; Domstolens dom av 12. september 2000, Pavlov m.fl., forente saker  

C-180/98 til C-184/98, EU:C:2000:428, avsnitt 75. 
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106) I motsetning til hva klageren hevder, er det ikke avgjørende om en virksomhet i prinsippet 

kan utføres av en privat aktør. I stedet er det nødvendig å fastslå de særlige omstendighetene 

virksomheten drives under.(129) Det må derfor kontrolleres om den aktuelle virksomheten ved 

sin art, sitt mål og de reglene den er underlagt, er knyttet til utøvelsen av offentlig myndighet 

eller har en økonomisk karakter som berettiger at EØS-konkurransereglene anvendes.(130)  

107) Hvorvidt det finnes et marked for en bestemt virksomhet, kan variere mellom EØS-statene 

avhengig av nasjonale forhold.(131) Klassifiseringen av en bestemt virksomhet kan også endre 

seg over tid som følge av politiske beslutninger eller økonomisk utvikling. 

108) Når det gjelder enheter som driver flere typer virksomhet, må den rettslige klassifiseringen 

utføres separat for hver virksomhet. At en enhet er tillagt utøvelse av offentlig myndighet, 

hindrer den derfor ikke i å bli klassifisert som et foretak når det gjelder annen virk-

somhet.(132) Dersom en økonomisk virksomhet ikke kan atskilles fra utøvelsen av offentlig 

myndighet, klassifiseres virksomheten som helhet som ikke-økonomisk.(133) 

109) Det følger av EFTA-domstolens rettspraksis at begrepet «tjenester» i henhold til de grunnleg-

gende frihetene er relevant for å avgjøre om virksomhet er økonomisk i en statsstøtte-

sammenheng. Slik det følger av EØS-avtalens artikkel 37 første ledd, anses bare tjenester 

som vanligvis ytes mot betaling, som «tjenester» i henhold til avtalen.(134)  

110) De vesentlige kjennetegnene ved «betaling» er at det utgjør vederlag for den aktuelle 

tjenesten.(135) Betalingen avtales dessuten vanligvis mellom yteren og mottakeren av 

tjenesten.(136)  

111) Begrepet «tjenester» bør også forstås på bakgrunn av EØS-avtalens artikkel 37 andre 

ledd.(137) I henhold til denne bestemmelsen omfatter «tjenester» særlig industriell virk-

somhet, handelsvirksomhet, håndverksvirksomhet og virksomhet innen de frie yrker.  

112) Det følger av fastlagt rettspraksis at arten av en virksomhet må fastslås på bakgrunn av 

sektoren der den finner sted, og hvordan denne sektoren er organisert.  

113) På utdanningsområdet anses for eksempel ikke finansieringen av utdanning som tilbys som 

del av et nasjonalt system, som vederlag for en tjeneste der to vilkår er oppfylt. For det første 

søker ikke staten å drive lønnsom virksomhet når den oppretter og opprettholder utdannings-

systemet, men i stedet å oppfylle sine plikter overfor befolkningen. For det andre finansieres 

utdanningssystemet generelt med offentlige midler og ikke gjennom brukerbetalinger.(138)   

  

(129)  Abelia og WTW AS mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 88; Private Barnehagers 

Landsforbund mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 80.  

(130)  Abelia og WTW AS mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 89; Domstolens dom av 

7. november 2019, Aanbestedingskalender m.fl. mot Kommisjonen, C-687/17 P, EU:C:2019:932, avsnitt 15–16. 

(131)  Domstolens dom av 17. februar 1993, Poucet og Pistre mot AGF og Cancava, forente saker C-159/91 og  

C-160/91, EU:C:1993:63, avsnitt 16–20. 

(132)  Domstolens dom av 1. juli 2008, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) mot Elliniko Dimosio,  

C-49/07, EU:C:2008:376, avsnitt 25. 

(133)  Abelia og WTW AS mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 90; Aanbestedingskalender  

m.fl. mot Kommisjonen, nevnt i fotnote 130, avsnitt 17–19; Domstolens dom av 12. juli 2012, Kompass-

Datenbank GmbH mot Republik Österreich, C-138/11, EU:C:2012:449, avsnitt 38.  

(134)  Private Barnehagers Landsforbund mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 80–81.  

(135)  EFTA-domstolens dom av 10. desember 2020 i sak E-13/19, Hraðbraut ehf. mot mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., og Menntaskóli Borgarfjarðar ehf., 

avsnitt 91; Private Barnehagers Landsforbund mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt  

81; Domstolens dom av 27. september 1988, Den belgiske stat mot Humbel og Edel, 263/86,  

EU:C:1988:451, avsnitt 17.  

(136)  Den belgiske stat mot Humbel og Edel, nevnt i fotnote 135, avsnitt 17.  

(137)  Den belgiske stat mot Humbel og Edel, nevnt i fotnote 135, avsnitt 16.  

(138)  Hraðbraut ehf., nevnt i fotnote 135, avsnitt 92.  
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114) På grunnlag av et lignende resonnement har betalingselementet vært ansett som fraværende 

når det gjelder kommunale barnehager i Norge. Kommunale barnehager ble derfor ikke 

ansett som foretak i forbindelse med statsstøtte.(139) 

115) Når det gjelder helsesektoren, har EFTA-domstolen lagt til grunn at arten av levering av 

støttetjenester innenfor anskaffelser, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og arkive-

ring må fastslås ut fra den påfølgende bruken av tjenestene. Dersom støttetjenestene ikke 

leveres på markedet, men innenfor et nasjonalt helsesystem som er etablert på grunnlag av 

solidaritet, er leveringen av ikke-økonomisk art.(140)  

5.2.2 Anvendelse av de rettslige vurderingstemaene på den aktuelle saken 

116) Som fastsatt i nr. 53 og 54 ovenfor driver selskaper i BKK økonomisk virksomhet på en 

rekke markeder.  

117) Ifølge Domstolen er det mulig at en virksomhet kan drive både økonomisk og ikke-

økonomisk virksomhet. Dette er imidlertid betinget av at det føres atskilte regnskap for de 

forskjellige midlene som den mottar, for å utelukke eventuell risiko for kryssubsidiering av 

den økonomiske virksomheten ved hjelp av offentlige midler som mottas for ikke-økonomisk 

virksomhet.(141) Eventuell risiko for kryssubsidiering må derfor utelukkes for at offentlig 

finansiering skal anses for å tilfalle ikke-økonomisk virksomhet.  

118) I den aktuelle saken har ikke ESA fått seg forelagt argumenter om at det er tatt tilstrekkelige 

forholdsregler som effektivt og hensiktsmessig skiller inntektene og kostnadene forbundet 

med de aktuelle kontraktene fra annen økonomisk virksomhet. Norske myndigheter har 

derimot framholdt at det burde ha vært tatt forholdsregler, og at kryssubsidiering ikke kan 

utelukkes.(142)  

119) På dette grunnlag, og uavhengig av om den virksomheten det er ytt godtgjøring for, er av 

økonomisk art, er ESA derfor nødt til å konkludere med at godtgjøringen forbundet med 

tiltak a) og c) har tilfalt et foretak. 

120) I lys av de framlagte argumentene vil ESA likevel også vurdere om den virksomheten det er 

ytt godtgjøring for i henhold til de aktuelle tiltakene, i seg selv er økonomisk. ESA vil først 

vurdere den virksomheten som gjelder de veilysene som har vært eid av selskaper i BKK.  

121) Som gjentatt i nr. 59–60 ovenfor viser norske myndigheter til kommunenes ansvar etter § 20 i 

vegloven for drift og vedlikehold av kommunale veier. § 20 forplikter ikke kommunene til å 

levere veilys, eller til å levere veilys på et visst nivå, men denne virksomheten bidrar til målet 

om veisikkerhet. Bergen kommune følger dessuten Statens vegvesens standard 

«veinormalen» når den planlegger, bygger og oppgraderer veier. Veinormalen inneholder 

spesifikasjoner for tilstedeværelsen av veilys.(143)  

122) På denne bakgrunn hevder norske myndigheter, som angitt i nr. 61, at dommen i Selex støtter 

deres synspunkt om at den virksomheten det er ytt godtgjøring for, er ikke-økonomisk.(144) 

Som angitt i nr. 62 påberoper norske myndigheter seg dessuten nr. 17 om utøvelse av 

offentlig myndighet i retningslinjene om begrepet statsstøtte(145). Norske myndigheter hevder 

i alle tilfeller at virksomhet som har offentlig sikkerhet som mål, bør klassifiseres på samme 

måte som ikke-økonomisk virksomhet som utføres for sosiale, kulturelle, utdanningsmessige 

og pedagogiske formål.  

  

(139)  Private Barnehagers Landsforbund mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 82–84. 

(140)  Abelia og WTW AS mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 95–97. 

(141)  Dom av 27. juni 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania mot Ayuntamiento de Getafe, C-74/16, 

EU:C:2017:496, avsnitt 51.  

(142)  Dokument nr. 1126801, s. 7.  

(143)  Dokument nr. 1126801, s. 4, og 1194249, s. 5.  

(144)  Domstolens og Underrettens dommer, nevnt i fotnote 77.  

(145)  Retningslinjer om begrepet statsstøtte, nevnt i fotnote 79. 
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123) Som allerede konstatert er det nødvendig å fastslå de særlige omstendighetene en virksomhet 

utføres under, når det skal vurderes om virksomheten er av økonomisk art.(146) I den aktuelle 

saken er det naturlige utgangspunktet for denne vurderingen rammereglene for levering av 

veilys langs kommunale veier i Norge samt de særlige omstendighetene i Bergen.  

124) Når det gjelder rammereglene i Norge, innebærer den lovgivningen og de standardene norske 

myndigheter viser til, bare at kommunene er ansvarlige for å drifte kommunal veiinfrastruk-

tur, og at krav til tilstedeværelse av veilys må være oppfylt, slik at veiene er i samsvar med 

Statens vegvesens standard «veinormalen». Som angitt ovenfor krever imidlertid ikke 

veglovens § 20 at kommunene leverer veilys, eller at de leverer veilys på et visst nivå. Det er 

dessuten ingenting som hindrer kommuner i å inngå kontrakt med kommersielle enheter 

(parter) om drift og vedlikehold av kommunale veier som en økonomisk virksomhet.  

125) Når det gjelder de særlige omstendighetene i Bergen, påpeker ESA at effekten av at 

veilysinfrastrukturen ble tatt med da Bergen Lysverker skulle selges, var at BKK DA ble den 

eneste tilgjengelige leverandøren langs de aktuelle kommunale veiene. BKK DA oppnådde 

denne posisjonen i konkurranse med fem andre bydere.  

126) Som beskrevet i nr. 32 omfattet nr. 7 bokstav c) i salgsavtalen dessuten en ordning som 

regulerer den framtidige økonomiske godtgjøringen. Denne ordningen muliggjør et regulert 

avkastningsnivå. 

127) ESA mener på dette grunnlag at Bergen kommune gjennom salget av veilysinfrastrukturen, 

sammen med opprettelsen av godtgjøringsordningen som muliggjorde et regulert avkast-

ningsnivå, skapte et marked for levering av de aktuelle tjenestene til Bergen kommune som 

en økonomisk virksomhet. Det faktum at infrastrukturen var av unik art og førte til at 

kjøperen ble den eneste tilgjengelige leverandøren, innebærer ikke i seg selv at de aktuelle 

selskapene i BKK ikke har levert tjenester i et marked. BKK DA oppnådde dessuten sin 

eksklusive posisjon i konkurranse med fem andre bydere.  

128) Dette synspunktet underbygges av framgangsmåten BKK og Bergen kommune har fulgt i 

forbindelse med de påfølgende kontraktene som er inngått med jevne mellomrom. BKK har 

søkt å maksimere sitt overskudd gjennom sin tolkning av kontraktsvilkårene og understreket 

at selskapet driver kommersiell virksomhet med sikte på å skape verdier for sine aksjo-

nærer.(147) På den annen side har Bergen kommune handlet på det grunnlag at den står 

overfor en kommersiell leverandør. Norske myndigheter har da også henvist til BKKs 

markedsmakt i egenskap av infrastruktureier. 

129) Slik det framgår av en rekke klagesaker for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), 

tilbys tjenester for vedlikehold og drift av veilys dessuten av forskjellige leverandører på 

kommersielt grunnlag.(148) Bergen kommune mottok i tråd med dette, som beskrevet i 

nr. 3.1.4, anbud fra flere leverandører da den innbød til anbudskonkurranse for slike tjenester.  

130) ESA bemerker derfor at det faktisk var normal praksis i Norge og bergensområdet å tilby 

vedlikeholds- og driftstjenester mot betaling. Dette antyder også at denne virksomheten var 

av økonomisk art. 

131) Når det gjelder godtgjøringen som ble betalt for vedlikehold og drift av de veilysene som eies 

av Bergen kommune, er det ingenting i kontraktsvilkårene som tilsier at denne virksomheten 

bør klassifiseres annerledes. Bortsett fra at det ikke foreligger noen kapitalkostnader som det 

skal ytes godtgjøring for, var vilkårene fram til 1. april 2020 de samme som for de veilysene 

som ble kontrollert av BKK. Siden 1. april 2020 har tjenestene vært levert i henhold til en 

kommersiell kontrakt som ble tildelt gjennom en anbudskonkurranse.(149)   

  

(146)  Abelia og WTW AS mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 88; Private Barnehagers 

Landsforbund mot EFTAs overvåkingsorgan, nevnt i fotnote 127, avsnitt 80.  

(147)  Dokument nr. 1194227, s. 2.  

(148)  Vedtak av 23. mars 2022, Otera Traftec AS mot Lillehammer kommune, sak 2021/1439; avgjørelse av  

24. mars 2021, Nett-Tjenester AS mot Fredrikstad kommune, sak 2021/367; avgjørelse av 14. september 2015, 

Nettpartner AS mot Stavanger kommune m.fl., forente saker 2015/47, 2015/48, 2015/49 og 2015/50; avgjørelse av 

2. september 2015, Traftec AS mot Vest-Agder fylkeskommune, sak 2015/71. Vedtaket og avgjørelsene er 

tilgjengelige på https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/.  

(149)  Se nr. 3.1.3 og 3.1.4.  

https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/
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132) Når det gjelder den henvisningen norske myndigheter har gjort til dommen i Selex(150), bør 

det minnes om at denne saken gjaldt virksomhet som ble utført av Den europeiske 

organisasjon for flysikring («Eurocontrol»). Eurocontrol ble opprettet av flere europeiske 

stater i henhold til Den internasjonale Eurocontrol-konvensjon om samarbeid om flysik-

ring.(151) 

133) Etter anke gjentok Domstolen sin konklusjon fra en tidligere sak om at Eurocontrols 

virksomhet sett under ett, ved sin art, sitt mål og de reglene den var underlagt, var knyttet til 

utøvelsen av offentlig myndighet i forbindelse med kontroll og overvåking av luftrom. Denne 

konklusjonen gjaldt også for den bistanden Eurocontrol ytte til nasjonale forvaltninger, særlig 

i forbindelse med anbud for anskaffelse av utstyr og systemer innenfor lufttrafikkstyring.(152)  

134) På bakgrunn av vurderingen i nr. 123–131 framholder ESA derfor at den aktuelle saken er 

vesentlig forskjellig fra dommen i Selex. Det bør også minnes om at Domstolen i Selex 

faktisk påpekte at det at et organ søker fortjeneste, er en indikasjon på at en virksomhet er av 

økonomisk art.(153)  

135) ESA kan heller ikke være enig i at den virksomheten det er ytt godtgjøring for i forbindelse 

med tiltak a) og c), gjelder utøvelse av offentlig myndighet i henhold til nr. 17 i 

retningslinjene om begrepet statsstøtte(154). I stedet er situasjonen den at Bergen kommune 

har godtgjort en leverandør som driver kommersiell og økonomisk virksomhet. Situasjonen 

er som sådan analog med en situasjon der en kommune kjøper byggverk i forbindelse med 

bygging eller vedlikehold av kommunale veier av en kommersiell entreprenør.  

136) Tilsvarende er ESA fortsatt ikke overbevist av påstanden om at virksomhet som har offentlig 

sikkerhet som mål, bør klassifiseres på samme måte som ikke-økonomisk virksomhet som 

utføres for sosiale, kulturelle, utdanningsmessige og pedagogiske formål. Det finnes ikke 

grunnlag i rettspraksis for å konkludere med at virksomhet er ikke-økonomisk i seg selv fordi 

den etterstreber et bestemt mål. For dette formål er det som nevnt nødvendig å fastslå de 

særlige omstendighetene som virksomheten drives under. Vedlikeholdsvirksomhet i 

forbindelse med offentlig eiendom kan for eksempel klart gjennomføres på økonomisk 

grunnlag, selv om den er nødvendig av hensyn til brukernes sikkerhet. 

5.2.3 Konklusjon 

137) På grunnlag av ovenstående har ESA konkludert med at godtgjøringen i forbindelse med 

tiltak a) og c) har tilfalt et foretak. I det omfang finansieringen av LED-armaturene (tiltak b)) 

har gitt de samme enhetene en fordel, vil denne derfor også tilfalle et foretak. 

5.3 Bruk av statsmidler  

138) For at et tiltak skal utgjøre statsstøtte, må støtten gis av staten eller ved bruk av statsmidler. 

Begrepet statsmidler omfatter midlene til regionale offentlige organer.(155)  

139) Alle tiltakene finansieres over budsjettet til Bergen kommune. De involverer derfor bruk av 

statsmidler. 

5.4 Fordel 

5.4.1 Innledning  

  

(150)  Domstolens og Underrettens dommer, nevnt i fotnote 77.  

(151)  Underrettens dom, nevnt i fotnote 77, avsnitt 1.  

(152)  Domstolens dom, nevnt i fotnote 77, avsnitt 71–72.  

(153)  Domstolens dom, nevnt i fotnote 77, avsnitt 116–117.  

(154)  Retningslinjer om begrepet statsstøtte, nevnt i fotnote 79. 

(155)  Retningslinjer om begrepet statsstøtte, nevnt i fotnote 79, nr. 48 og den rettspraksis som det vises til der.  
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140) En fordel er i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 enhver økonomisk fordel som et 

foretak ikke ville ha oppnådd under normale markedsforhold.(156) Følgelig er det ikke bare 

positive fordeler som subsidier, lån eller direkte investeringer som er egnet til å gi en fordel, 

men også inngripener som, uten å være subsidier i streng forstand, er av samme art og har 

samme virkning.(157) I tråd med dette kan ikke et tiltak anses å falle utenfor virkeområdet for 

statsstøtteforbudet bare fordi det har form av en avtale som omfatter gjensidige forpliktel-

ser.(158)  

5.4.2 En fordel kan ikke utelukkes på grunnlag av Altmark-vilkårene 

5.4.2.1 Altmark-vilkårene  

141) Det finnes særlig rettspraksis som gjelder for godtgjøring for offentlig tjenesteyting til foretak 

som er tillagt oppgaven med å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning (SGEI). 

Det følger av Domstolens dom i Altmark(159) at det kan utelukkes at det foreligger en fordel i 

henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 i slike tilfeller dersom følgende fire kumulative 

vilkår er oppfylt:  

i. «For det første må mottakerforetaket være pålagt en forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste, og forpliktelsene må være klart definert. 

ii. For det andre må grunnlaget for beregning av godtgjøringen være fastsatt på forhånd 

på en objektiv og åpen måte [...].  

iii. For det tredje kan godtgjøringen ikke overstige det som er nødvendig for å dekke alle 

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

idet det tas hensyn til de aktuelle inntektene og en rimelig fortjeneste for å utføre 

denne forpliktelsen. 

iv. For det fjerde, dersom foretaket som skal pålegges en forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste, ikke velges på bakgrunn av en offentlig anbudsprosedyre som ville gjøre det 

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

laveste kostnaden for samfunnet, må godtgjøringen fastsettes på grunnlag av en 

analyse av de kostnadene som et veldrevet gjennomsnittsforetak som har 

tilstrekkelige midler [...], ville pådratt seg ved å utføre de aktuelle forpliktelsene, idet 

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

forpliktelsen.» 

142) ESA har offentliggjort et sett av retningslinjer for anvendelse av statsstøttereglene på 

godtgjøring for tjenester av allmenn økonomisk betydning(160). Altmark-vilkårene er 

behandlet i nr. 3 i disse retningslinjene.  

5.4.2.2 Anvendelse av Altmark-vilkårene på den aktuelle saken  

143) I henhold til det første vilkåret må mottakerforetaket være pålagt en forpliktelse til å yte klart 

definerte offentlige tjenester.  

144) Ifølge Domstolen er formålet med dette vilkåret å sikre åpenhet og rettssikkerhet. Det krever 

at det for det første fastslås om mottakerforetaket faktisk er pålagt en forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste, og for det andre om disse forpliktelsene er klart definert i nasjonal rett. 

Minstekriterier må derfor være oppfylt ved at det foreligger én eller flere beslutninger fra en 

offentlig myndighet som på en tilstrekkelig presis måte fastsetter arten, varigheten og 

omfanget av de forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste som det eller de aktuelle foretakene 

er pålagt.(161)  

  

(156)  Retningslinjer om begrepet statsstøtte, nevnt i fotnote 79, nr. 66; Domstolens dom av 11. juli 1996, Syndicat 

français de l'Express international (SFEI) m.fl. mot La Poste m.fl., C-39/94, EU:C:1996:285, avsnitt 60; 

Domstolens dom av 29. april 1999, Spania mot Kommisjonen, C-342/96, EU:C:1999:210, avsnitt 41.  

(157)  Domstolens dom av 2. juli 1974, Italia mot Kommisjonen, 173/73, EU:C:1974:71, avsnitt 13; EFTA-domstolens 

dom av 17. august 2012 i sak E-12/11 Asker Brygge mot EFTAs overvåkingsorgan, Sml. 2012 s. 536, avsnitt 55; 

Domstolens dom av 20. november 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie mot GEMO SA, 

C-126/01, EU:C:2003:622, avsnitt 28.  

(158)  Underrettens dom av 28. januar 1999, BAI mot Kommisjonen, T-14/96, EU:T:1999:12, avsnitt 71.  

(159)  Altmark, nevnt i fotnote 26, avsnitt 87–93. 

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

(161)  Domstolens dom av 20. desember 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco m.fl. mot Kommisjonen, C-66/16 

P, EU:C:2017:654, avsnitt 72–73. 
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145) I tråd med dette stadfestet Domstolen en dom fra Underretten som la til grunn at det første 

Altmark-vilkåret ikke var oppfylt ettersom den aktuelle tjenesten ikke var klart definert som 

en tjeneste av allmenn økonomisk betydning i nasjonal rett. At det forelå en markedssvikt i 

det aktuelle markedet, og at tjenesten kunne ha vært definert som en tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning, kunne ikke rokke ved denne konklusjonen. Disse omstendighetene var 

ikke relevante for å avgjøre om de aktuelle foretakene faktisk var pålagt forpliktelser til å yte 

offentlig tjeneste ved en beslutning fra offentlig myndighet, og om disse forpliktelsene var 

klart definert i nevnte beslutning.(162) 

146) Det følger dessuten av fastlagt rettspraksis at for at et foretak skal kunne anses å være tildelt 

oppgaven med å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, må oppgaven være 

tildelt ved en beslutning fra en offentlig myndighet.(163) Slike beslutninger om tildeling kan 

omfatte kontrakter, forutsatt at de er inngått med en offentlig myndighet og er bindende.(164) 

At en tjeneste utgjør gjenstanden for en offentlig kontrakt, er imidlertid ikke tilstrekkelig til 

at den får status som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning uten en nærmere 

forklaring.(165) 

147) Det relevante spørsmålet er derfor ikke om Bergen kommune kunne ha tildelt selskaper i 

BKK oppgaven med å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning som omfatter de 

aktuelle tjenestene, men om den faktisk har gjort det.  

148) Det naturlige utgangspunktet for å vurdere dette er at verken norske myndigheter eller BKK 

Veilys har gjort gjeldende at BKK er tildelt oppgaven med å utføre en tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning.  

149) Slik det framgår av avsnitt 3 og 4 ovenfor, har norske myndigheter i sine kommentarer ikke 

på noen måte vist til lovgivningen som gjelder tjenester av allmenn økonomisk betydning. 

BKK Veilys har bare hevdet at dersom leveringen av veilys er en tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning, er Altmark-vilkårene oppfylt. Dette antyder, i tråd med de foreløpige 

funnene i åpningsvedtaket, at selskapene i BKK ikke hadde, og ikke har, blitt pålagt en 

forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til tiltakene.(166) 

150) Dette synspunktet understøttes videre av kontraktene framlagt av norske myndigheter.  

151) Som forklart i avsnitt 3 ovenfor var salgsavtalen fra 1996 kjennetegnet ved at Bergen 

kommune solgte og BKK DA kjøpte et foretak. Avtalen inneholdt bestemmelser om 

framtidig levering av veilys og tilhørende tjenester, men den framlagte dokumentasjonen 

inneholder ingen indikasjon på at Bergen kommune i henhold til rettspraksis tildelte BKK 

DA oppgaven med å yte en offentlig tjeneste.  

152) Det samme gjelder for de påfølgende kontraktene med selskaper i BKK. Med hensyn til den 

virksomheten som gjelder de veilysene som kontrolleres av BKK, gjenspeiler den at Bergen 

kommune kjøper av en selger som kontrollerer en nødvendig innsatsfaktor, og ikke at Bergen 

kommune pålegger forpliktelser til å yte offentlig tjeneste. Vedlikeholdet og driften av de 

veilysene som eies av Bergen kommune, er på sin side anskaffet som en innsatsfaktor i 

Bergen kommunes levering av veilys gjennom denne infrastrukturen. Begge virksomhetssett 

inngår i kontraktene uten noen bestemmelse, forklaring eller indikasjon på at selskapene i 

BKK er tildelt oppgaven med å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning.  

  

(162)  Ibid, nr. 74–75. 

(163)  Domstolens dom av 23. oktober 1997, Kommisjonen mot Den franske republikk, C-159/94, EU:C:1997:501, 

avsnitt 65.  

(164)  Underrettens dom av 7. november 2012, Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI) mot 

Kommisjonen, T-137/10, EU:T:2012:584, avsnitt 109. 

(165)  Underrettens dom av 26. november 2015, Spania mot Kommisjonen, T-461/13, EU:T:2015:891, avsnitt 71. 

Dommen ble stadfestet etter anke i Domstolens dom av 20. desember 2017, Spania mot Kommisjonen, C-81/16 

P, EU:C:2017:1003. Se særlig avsnitt 49 i Domstolens dom. 

(166)  Nr. 33 i åpningsvedtaket. 
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5.4.2.3 Konklusjon  

153) På grunnlag av ovenstående betraktninger fastholder ESA sin foreløpige konklusjon fra 

åpningsvedtaket. Selskapene i BKK er ikke, og har ikke vært, pålagt en forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste med hensyn til de tre tiltakene. En fordel kan derfor ikke utelukkes på 

grunnlag av Altmark-vilkårene.   

5.4.3 Markedsinvestorprinsippet 

5.4.3.1 Bakgrunn  

154) Økonomiske transaksjoner som utføres av offentlige enheter, anses ikke å gi motparten en 

fordel, og anses derfor ikke å utgjøre statsstøtte når de er i tråd med normale markedsvilkår. 

Dette spørsmålet om samsvar med markedsvilkårene vurderes etter markedsaktørprinsippet 

(«MEOP»).  

155) Når en disposisjon skal vurderes opp mot MEOP, er det avgjørende elementet om den 

offentlige enheten handlet slik en markedsaktør ville ha gjort i en lignende situasjon.(167) Det 

skal derfor bare tas hensyn til fordelene og forpliktelsene knyttet til rollen som markedsaktør, 

i motsetning til rollen som offentlig myndighet.(168)  

156) Spørsmålet om en transaksjon innebærer statsstøtte, må besvares ut fra den situasjonen som 

forelå på det tidspunktet da transaksjonen ble vedtatt.(169) Hva som utgjør normal betaling, 

følger derfor av de faktorene som et foretak, som handler på normale markedsvilkår, ville ha 

tatt i betraktning ved fastsettelse av betalingen.(170)  

157) ESA må gjennomføre en kompleks økonomisk vurdering ved anvendelse av MEOP.(171) 

Denne vurderingen må utføres på grunnlag av det objektive og verifiserbare bevismaterialet 

som er tilgjengelig.(172) 

158) I tråd med hva som hevdes i klagen, vil ESA i det følgende vurdere om BKK er blitt 

godtgjort over markedssatsene for vedlikehold og drift (tiltak a)). ESA vil deretter vurdere 

om finansieringen av de 12 000 LED-armaturene (tiltak b)) har gitt selskapet en fordel.  

159) ESA vil til slutt se på godtgjøringen for kapitalkostnader (tiltak c)). I denne vurderingen vil 

ESA for det første vurdere om det var i tråd med normal markedspraksis å yte godtgjøring for 

kapitalkostnader. For det andre vil ESA vurdere om BKK er blitt godtgjort for slike 

kostnader over markedssatsene.  

5.4.4 Tiltak a) – drift og vedlikehold  

5.4.4.1 Godtgjøringen som er betalt med hensyn til den infrastrukturen som eies av BKK  

160) Under prosedyren for formell undersøkelse har ESA mottatt ytterligere opplysninger om 

Bergen kommunes salg av Bergen Lysverker.  

161) Som angitt i nr. 3.1.2 solgte Bergen kommune det kommunale foretaket Bergen Lysverker, 

herunder dets eiendeler og operasjoner, til BKK DA i 1996. Selv om BKK DA kjøpte Bergen 

Lysverker gjennom en anbudsprosedyre, var salget også en intern overføring av et datter-

selskap. BKK DA var på det tidspunktet kontrollert utelukkende av Bergen kommune.  

  

(167)  Retningslinjer om begrepet statsstøtte, nevnt i fotnote 79, nr. 76; Domstolens dom av 21. mars 1991, Italia mot 

Kommisjonen, C-305/89, EU:C:1991:142, avsnitt 19; Underrettens dom av 6. mars 2003, Westdeutsche 

Landesbank Girozentrale og Land Nordrhein-Westfalen mot Kommisjonen, forente saker T-228/99 og T-233/99, 

EU:T:2003:57, avsnitt 208. 

(168)  Retningslinjer om begrepet statsstøtte, nevnt i fotnote 79, nr. 77; Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen 

mot Électricité de France (EDF), C-124/10 P, EU:C:2012:318, avsnitt 79, 80 og 81.  

(169)  Westdeutsche Landesbank Girozentrale, nevnt i fotnote 167, avsnitt 245–246.  

(170)  Syndicat français de l'Express international (SFEI), nevnt i fotnote 156, avsnitt 60–61.  

(171)  Domstolens dom av 2. september 2010, Kommisjonen mot Scott SA, C-290/07 P, EU:C:2010:480, avsnitt 68. Se 

også Underrettens dom av 27. april 2022, Petra Flašker mot Kommisjonen, T-392/20, EU:T:2022:245, avsnitt 42.  

(172)  Électricité de France (EDF), nevnt i fotnote 168, avsnitt 102.  
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162) En ordning som regulerer godtgjøringen for framtidig levering av veilys gjennom 

infrastrukturen som ble kjøpt av BKK DA, ble fastsatt i nr. 7 bokstav c) i salgsavtalen fra 

1996. Slik det følger av de framlagte opplysningene i nr. 3.1.2 og 4.1.1, er norske 

myndigheter og BKK Veilys enige om at de har vært, og fortsatt er, bundet av denne 

bestemmelsen ved fastsettelse av godtgjøringen.  

163) Spørsmålet om en transaksjon innebærer statsstøtte, må som allerede nevnt besvares ut fra 

den situasjonen som forelå på det tidspunktet da transaksjonen ble vedtatt.(173) Det følger av 

dette at dersom godtgjøringsordningen i salgsavtalen fra 1996 ble fastsatt på en måte som på 

oppstartstidspunktet begrenset de framtidige godtgjøringsnivåene til markedssatsene, utgjør 

den godtgjøringen som senere ble beregnet i samsvar med denne ordningen, ikke en 

fordel.(174)  

164) Det må derfor for det første vurderes om godtgjøringsordningen ble utformet på en måte som 

begrenser framtidig betaling til markedssatsen. Dersom svaret på dette spørsmålet er 

bekreftende, må det for det andre vurderes om ordningen faktisk er overholdt.  

165) I en sak om hvorvidt godtgjøringen for bistand som ble gitt av det franske postvesenet, La 

Poste, til sitt datterselskap SFMI-Chronopost («Chronopost»), var i samsvar med markeds-

vilkårene, understreket Domstolen at de tjenestene som ble levert til Chronopost, var uløselig 

knyttet til det unike postnettet som La Poste forvaltet. Ettersom dette nettet ikke var utformet 

på grunnlag av kommersielle hensyn, ville det ikke ha blitt etablert av et privat foretak uten 

statlig inngripen.(175)  

166) Domstolen fant at i denne situasjonen kunne La Postes kostnader ved leveringen av de 

aktuelle tjenestene utgjøre de objektive og verifiserbare elementene som betalingens samsvar 

med markedsvilkårene ville måtte vurderes på grunnlag av. Tilstedeværelsen av en fordel 

kunne utelukkes dersom prisen som ble tatt, i tilstrekkelig grad dekket de variable 

tilleggskostnadene ved levering av tjenestene, et tilstrekkelig bidrag til de faste kostnadene 

og en tilstrekkelig avkastning på kapitalinvesteringen, og det samtidig ikke var noe som tydet 

på at disse elementene var blitt beregnet feil eller fastsatt på en vilkårlig måte.(176)  

167) Den aktuelle saken gjelder også tjenester som er uløselig knyttet til et unikt nett som ikke ble 

bygd på kommersielt grunnlag, og som ikke ville ha blitt opprettet av et privat foretak uten 

statlig inngripen. Dessuten var BKK DA heleid av Bergen kommune da salgsavtalen ble 

inngått.  

168) ESA mener på dette grunnlag at situasjonen på det tidspunktet da godtgjøringsordningen i 

salgsavtalen fra 1996 ble opprettet, kan sammenlignes med den situasjonen som ble vurdert 

av Domstolen i Chronopost. I den grad denne godtgjøringsordningen oppfyller bestemmel-

sene i Chronopost, anser derfor ESA den for å være i samsvar med markedsvilkårene. 

169) Nr. 7 bokstav c) i salgsavtalen fra 1996 innebærer, som angitt i nr. 3.1.2, at godtgjøringen bør 

dekke BKKs driftskostnader pluss en regulert avkastning på den forpliktede kapitalen. Når 

det gjelder det elementet som angår vedlikehold og drift, muliggjør denne ordningen derfor 

bare kostnadsdekning. ESA har dessuten ikke mottatt opplysninger som tyder på at det ville 

kunne ytes godtgjøring for kostnader som er feil eller vilkårlig fastsatt, for eksempel som 

følge av et kunstig lavt effektivitetsnivå eller en uhensiktsmessig fordeling av indirekte 

kostnader. På dette grunnlag mener ESA at det elementet i godtgjøringsordningen som 

gjelder vedlikehold og drift, er i tråd med bestemmelsene i Chronopost.  

  

(173)  Westdeutsche Landesbank Girozentrale, nevnt i fotnote 167, avsnitt 245 og 246.  

(174)  Se, med hensyn til opsjonsavtaler, dommen i Asker Brygge, nevnt i fotnote 157, avsnitt 57, med ytterligere 

henvisninger til rettspraksis.  

(175)  Domstolens dom av 3. juli 2003, Chronopost mot Ufex m.fl., forente saker C-83/01 P, C-93/01 P og C-94/01 P, 

EU:C:2003:388, avsnitt 36–37.  

(176)  Ibid, avsnitt 38–40.  
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170) Når det gjelder det andre spørsmålet om hvorvidt godtgjøringsordningen i salgsavtalen fra 

1996 er overholdt, ville en rasjonell privat aktør med tanke på de aktuelle beløpene ha 

investert tilstrekkelige ressurser til å sikre samsvar. Dette ville ha omfattet kontroll av 

grunnlaget for BKKs priser, herunder av hvordan de direkte og indirekte kostnadene ble 

fastsatt. ESA er dessuten overbevist om at en privat kjøper ville ha tatt rettslige skritt dersom 

vedkommende sto overfor en leverandør som ikke ville dokumentere at dens priser var i 

samsvar med den avtalte godtgjøringsordningen.  

171) Som beskrevet i nr. 3.3 har Bergen kommune stilt spørsmål ved det den anser som høye 

priser fra BKK. Bergen kommune har videre vedgått at den ikke kan utelukke at godtgjø-

ringsnivåene utgjør overkompensasjon, og at mangelen på dokumentasjon på grunnlaget for 

prisene som er tatt, er problematisk. Bergen kommune har dessuten hatt disse bekymringene i 

hele perioden som er omfattet av prosedyren for formell undersøkelse.  

172) Når det gjelder opplysningene BKK Veilys har framlagt, som angitt i nr. 4.1.3, inneholder 

ikke disse noen spesifikk informasjon om grunnlaget for prisene som er tatt. Opplysningene 

angir nærmere bestemt ikke de direkte og indirekte kostnadene forbundet med virksomheten 

som gjelder drift og vedlikehold, og hvordan disse er fastsatt. Når det gjelder de indirekte 

kostnadene, finnes det ingen opplysninger om hvilken fordelingsordning som er på plass, og 

hvorfor denne anses som hensiktsmessig. Denne manglende spesifisiteten er en indikasjon på 

at godtgjøringsordningen i salgsavtalen fra 1996 ikke er overholdt. 

173) Når det gjelder tallene fra KOSTRA, som angitt i nr. 69, viser de hver enkelt kommunes 

totalkostnader per lyspunkt per år, inkludert elektrisitet. Tallene viser at Bergen kommune 

gjennom hele perioden 2015–2019 hadde de høyeste registrerte kostnadene av de ti store 

kommunene som er representert.  

174) Kostnadsforskjeller mellom kommuner kan skyldes flere faktorer, som forklart i nr. 67–68 og 

94 ovenfor. Verken norske myndigheter eller BKK Veilys har imidlertid framlagt 

opplysninger som underbygger at kostnadsnivåene i KOSTRA er berettigede. BKK Veilys 

har bare hevdet at bestemte faktorer påvirker kostnadene i Bergen, uten å dokumentere dette 

nærmere.  

175) ESA mener derfor at tallene fra KOSTRA er en indikasjon på at BKK er blitt overkompen-

sert. Tallene er imidlertid ikke tilstrekkelig detaljerte til å fastslå i hvilket omfang 

overkompensasjonen gjelder vedlikehold og drift (tiltak a)) eller kapitalkostnader (tiltak c)).  

176) På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, antyder alle de framlagte opplysningene at 

godtgjøringen sannsynligvis har oversteget nivået som er i tråd med ordningen i salgsavtalen 

fra 1996. Dette gjenspeiler at Bergen kommune ikke har klart å treffe nødvendige tiltak for å 

sikre at denne ordningen ble overholdt. Bergen kommune har derfor ikke handlet som en 

privat kjøper. 

5.4.4.2 Godtgjøringen med hensyn til den infrastrukturen som eies av Bergen kommune 

177) Som beskrevet i nr. 3.1.3, 3.1.4 og 3.1.5 har Bergen kommune eid, og fortsetter å eie, en 

rekke veilys langs sine kommunale veier. Dessuten har, som angitt i nr. 3.1.4, vedlikehold og 

drift av denne infrastrukturen som eies av Bergen kommune, med virkning fra 1. april 2020 

vært utført i henhold til en kontrakt som Bergen kommune hadde lagt ut på anbud.  

178) Slik det framgår av anbudsinnbydelsen i forbindelse med denne kontrakten, sto Bergen 

kommune fritt til å kjøpe vedlikehold og drift av sin infrastruktur av enhver villig leverandør 

og var ikke bundet av noen forhåndsdefinert godtgjøringsordning. ESA vil derfor foreta en 

separat vurdering av godtgjøringen som er betalt for denne virksomheten.  

179) Opplysningene framlagt i nr. 3.1.4 viser at tildelingen av anbudskontrakten fulgte en 

konkurransepreget, åpen, ikke-diskriminerende og ubetinget framgangsmåte i samsvar med 

EØS-regelverket om offentlige anskaffelser. Tildelingsbeslutningen var basert på laveste pris, 

og det er ingenting som tyder på at gjeldende markedssats faktisk var lavere enn prisen som 

ble oppnådd. På dette grunnlag mener ESA at godtgjøringen som er betalt for vedlikehold og 

drift i henhold til anbudskontrakten, ikke har gitt BKK en fordel.(177)  

  

(177)  Retningslinjer om begrepet statsstøtte, nevnt i fotnote 79, nr. 89–96.  
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180) Når det gjelder godtgjøringen for virksomhet som ble utført før 1. april 2020, bemerker ESA 

at selv om Bergen kommune oppfattet prisnivået som høyt, undersøkte den ikke om 

tjenestene kunne anskaffes til lavere kostnad fra en annen leverandør. I stedet godtok Bergen 

kommune at det ble anvendt samme pris per veilys som for den infrastrukturen som 

kontrolleres av BKK. ESA bemerker derfor at Bergen kommune ikke har handlet som en 

privat kjøper ville ha gjort.  

181) Når det gjelder godtgjøringsnivået, var dette som nevnt det samme per veilys som for de 

veilysene som var kontrollert av BKK. Som bemerket i nr. 176 tyder alle de framlagte 

opplysningene på at godtgjøringsnivået har oversteget nivået som er tillatt etter den 

kostnadsbaserte ordningen i salgsavtalen fra 1996. Dette tyder også på at Bergen kommune 

har betalt mer enn den ville ha gjort dersom tjenestene var blitt anskaffet på det åpne 

markedet.  

182) Det er ingenting i de framlagte opplysningene som tyder på det motsatte. Som angitt i nr. 173 

til 175 er tallene fra KOSTRA en indikasjon på at BKK har vært overkompensert. Tallene er 

imidlertid ikke tilstrekkelig detaljerte til å fastslå i hvilket omfang overkompensasjonen 

gjelder vedlikehold og drift (tiltak a)) eller kapitalkostnader (tiltak c)).  

183) ESA har videre vurdert resultatet av anbudet for tjenestene som har vært utført siden  

1. april 2020. Som angitt i nr. 48 omfattet anbudskontrakten imidlertid også de 12 000 LED-

armaturene som var installert på det BKK-eide nettet. Vilkårene oppnådd i henhold til 

anbudskontrakten utgjør derfor ikke et meningsfullt sammenligningsgrunnlag med hensyn til 

prisene som tidligere er tatt for de veilysene som eies av Bergen kommune.  

184) ESA må følgelig konkludere på grunnlag av de øvrige tilgjengelige opplysningene. Som 

angitt i nr. 180–182 tyder alle disse opplysningene på at BKK er blitt overkompensert også 

for de veilysene som eies av Bergen kommune.  

5.4.4.3 Konklusjon  

185) På bakgrunn av ovenstående vurdering konkluderer ESA med at BKK er blitt overkompen-

sert for vedlikehold og drift av veilys langs kommunale veier i Bergen. Når det gjelder de 

veilysene som eies av BKK, pågår denne overkompensasjonen fremdeles. Når det gjelder de 

veilysene som eies av Bergen kommune, er overkompensasjonen begrenset til virksomhet 

som er utført fram til 1. april 2020.  

186) De framlagte opplysningene viser at det er gitt en fordel, uten at ESA dermed er i stand til å 

til å fastslå beløpet. Dette gjenspeiles i kravet om tilbakebetaling fastsatt i nr. 10 nedenfor.  

5.4.5 Tiltak b) – finansieringen av 12 000 LED-armaturer 

187) Slik det følger av de framlagte opplysningene i nr. 3.4 og 4.1.4 ovenfor, anskaffet Bergen 

kommune LED-armaturene fra en ekstern leverandør. Eierskapet er ikke, og vil ikke bli, 

overført til BKK. Det er derfor ikke gitt noen fordel ved at Bergen kommune ikke beholder 

sitt eierskap til LED-armaturene. 

188) Norske myndigheter og BKK Veilys har videre presisert at anskaffelsen av LED-armaturene 

utgjorde en særlig oppgradering som BKK Veilys ikke var forpliktet til å gjennomføre. På 

dette grunnlag kan det konkluderes at Bergen kommune ikke har gitt noen fordel ved å frita 

BKK Veilys for utgifter som det skulle ha båret i henhold til vilkårene i kontrakten(e).  

189) Når det gjelder driften og vedlikeholdet av LED-armaturene, inngikk disse oppgavene i den 

separate tjenestekontrakten som ble lagt ut på anbud. Godtgjøringen i henhold til denne 

kontrakten har, av grunnene angitt i nr. 179, ikke gitt BKK noen fordel.  

190) På grunnlag av ovenstående mener ESA at finansieringen av de 12 000 LED-armaturene 

(tiltak b)) i seg selv ikke har gitt selskaper i BKK noen fordel. Av grunnene angitt i nr. 191 

og 192 nedenfor understreker imidlertid ESA at det må tas hensyn til installasjonen av LED-

armaturene ved fastsettelse av overkompensasjonsnivået i forbindelse med tiltak  

a) og c).  
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191) I det omfang denne installasjonen har redusert drifts- og vedlikeholdskostnadene uten at dette 

har ført til redusert godtgjøring i samsvar med den kostnadsbaserte ordningen i salgsavtalen 

fra 1996, vil dette utgjøre overkompensasjon i forbindelse med tiltak a). ESA bemerker i 

denne forbindelse at selv om anbudskontrakten omfatter drift og vedlikehold av LED-

armaturene, later det til at BKK fortsatt blir godtgjort etter kontrakten beskrevet i nr. 45 for 

vedlikehold og drift av infrastrukturen som disse armaturene er installert på. Det later 

dessuten til at godtgjøringen har holdt seg på samme nivå som da kontrakten også omfattet de 

armaturene som ble skiftet ut med LED-armaturene.(178)  

192) Når det gjelder tiltak c), må det tas hensyn til de LED-armaturene som eies av Bergen 

kommune, når det skal fastsettes riktig godtgjøringsnivå i henhold til reguleringen av 

avkastningen i salgsavtalen fra 1996. Ettersom LED-armaturene tilhører Bergen kommune, 

kan de ikke medregnes i kapitalgrunnlaget det skal ytes godtgjøring for. Videre burde den 

eventuelle restverdien av de armaturene som ble skiftet ut med LED-armaturene, ha vært 

fjernet fra dette kapitalgrunnlaget.  

5.4.6 Tiltak c) – godtgjøringen for kapitalkostnader  

5.4.6.1 Innledning 

193) Som forklart i nr. 3.1.2 er godtgjøringen for kapitalkostnader det andre elementet i den 

ordningen som ble opprettet i salgsavtalen fra 1996. Som nærmere beskrevet i nr. 3.5 er 

kapitalkostnadene som er knyttet til infrastrukturen, en av flere kostnadskomponenter som 

inngår i leveringen av veilys. Dersom Bergen kommune hadde eid infrastrukturen selv, ville 

den derfor ha båret slike kapitalkostnader direkte. Når veilyset produseres ved hjelp av en 

infrastruktur som eies av et annet rettssubjekt, ligger kapitalkostnadene derimot hos denne 

enheten. På grunnlag av disse nye opplysningene anser ESA det i tråd med normal praksis å 

godtgjøre infrastruktureieren for kapitalkostnader.  

194) I henhold til ordningen i salgsavtalen fra 1996 har BKK rett til kapitalkostnader for den 

forpliktede kapitalen lik den avkastningen som er fastsatt av NVE for den regulerte kraftnett-

infrastrukturen. På samme måte som for godtgjøringen for vedlikehold og drift av de BKK-

eide veilysene mener ESA at dersom dette elementet i godtgjøringsordningen var utformet på 

en måte som, på tidspunktet da salgsavtalen ble inngått, begrenset den framtidige betalingen 

til markedssatsen, utgjør godtgjøringen som senere ble beregnet i samsvar med dette 

elementet, ikke en fordel.(179)  

195) Ifølge dommen i Chronopost, som angitt i nr. 166, er vurderingskriteriet for kapitalkost-

nadene om avkastningen overstiger en tilstrekkelig avkastning på den investerte kapitalen. De 

spørsmålene som skal vurderes, er derfor for det første om reguleringen i salgsavtalen fra 

1996 muliggjør en tilstrekkelig, og ikke en for høy, avkastning. Dersom svaret på dette 

spørsmålet er bekreftende, må det for det andre vurderes om godtgjøringsnivåene er i 

samsvar med denne begrensningen. 

196) Reguleringen av kapitalavkastning i salgsavtalen fra 1996 består av to elementer: i) en rente 

og ii) et kapitalgrunnlag som renten anvendes på. Det resulterende beløpet representerer 

kapitalens alternativkostnad og dekker både kostnadene ved egenkapitalfinansiering og gjeld.  

197) Innledningsvis påpeker ESA at begrepet kapitalens alternativkostnad er allment akseptert og i 

samsvar med kriteriet for en tilstrekkelig avkastning på den investerte kapitalen. ESA vil 

derfor gå videre med å vurdere de to elementene i reguleringen (renten og kapitalgrunnlaget).  

  

(178)  I brevet av 12. april 2021, registrert som dokument nr. 1194249, erklærte norske myndigheter på side 11 at 

«vilkårene i drifts- og vedlikeholdsavtalen mellom Bergen kommune og Veilys AS er ikke (…) endret på grunn 

av installasjonen av LED-armaturene.»  

(179)  Se nr. 163) ovenfor med henvisninger til rettspraksis.  
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5.4.6.2 Renten 

198) Som nevnt i nr. 3.1.1 er elektrisitetsnett naturlige monopoler og underlagt sektorspesifikk 

regulering i Norge. I samsvar med denne ordningen fastsetter NVE sin referanserente slik at 

infrastruktureiere kan få en rimelig avkastning på investeringene.(180)  

199) NVE estimerer renten årlig ved hjelp av metoden for vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad 

(«WACC»). Parametrene som er lagt inn i NVEs WACC-estimat, omfatter flere markeds-

relaterte faktorer som er spesifikke for elektrisitetsnettbransjen. De omfatter særlig egen-

kapitalbeta, bransjespesifikke kredittpremier og optimal kapitalstruktur. Referanserenten har 

vært mellom 5 og 7 % det siste tiåret.(181)  

200) Ifølge NVE kjennetegnes kraftnettvirksomhet ved stabile og forutsigbare inntekter og anses 

generelt å innebære lav risiko. Parameteren for egenkapitalbeta i WACC estimeres derfor ved 

bruk av børsnoterte selskaper med regulerte inntektsstrømmer, for eksempel forskjellige 

forsyningsnettleverandører.(182)  

201) Begrepet kapitalens alternativkostnad er som angitt ovenfor i samsvar med kriteriet om at den 

prisen som tas, bør muliggjøre en tilstrekkelig avkastning på den investerte kapitalen. 

WACC-konseptet er dessuten en standardmetode for å estimere slike kostnader.  

202) Den relevante WACC for de tjenestene som vurderes i den aktuelle saken, bør imidlertid 

gjenspeile alternativkostnaden ved å investere i veilysinfrastruktur. Den relevante WACC bør 

derfor gjenspeile den risikoen denne virksomheten innebærer.  

203) I likhet med elektrisitetsnett utgjør den aktuelle veilysinfrastrukturen et naturlig monopol av 

betydelig varighet. På bakgrunn av den jevne etterspørselen etter veilys fra Bergen kommune 

er det lav risiko for inntektssvingninger. Ettersom Bergen kommune betaler for elektrisitet, 

kan kostnadene dessuten forventes å være stabile.  

204) Disse faktorene tyder på at bruken av NVEs referanserente utgjorde en egnet tilnærmings-

verdi for den påkrevde markedsavkastningen for virksomhet knyttet til veilysinfrastruktur. 

ESA har ikke mottatt opplysninger som tyder på det motsatte.  

205) På dette grunnlag mener ESA at bestemmelsen om bruk av NVEs referanserente var i tråd 

med et tilstrekkelig avkastningsnivå, og derfor i samsvar med Chronopost. Som det vil 

framgå av vurderingen nedenfor knyttet til kapitalgrunnlaget, angir imidlertid ikke de 

framlagte opplysningene hvordan godtgjøringen er beregnet i praksis.  

5.4.6.3 Kapitalgrunnlaget 

206) Salgsavtalen fra 1996 angir ikke hvilken metode som skal brukes til å fastsette den 

forpliktede kapitalen som utgjør kapitalgrunnlaget. Det er imidlertid ingenting i ordlyden som 

antyder at BKK har rett til et for høyt avkastningsnivå i form av monopolinntekter. Tvert 

imot brukes kost pluss-ordninger, som den som er inkludert i salgsavtalen, vanligvis i 

regulerte sektorer for å sikre at godtgjøringsnivået er tilstrekkelig. På dette grunnlag mener 

ESA at bestemmelsen om at NVEs referanserente skal anvendes på den forpliktede kapitalen, 

innebærer at kapitalgrunnlaget skal fastsettes på en egnet måte som sikrer et tilstrekkelig 

avkastningsnivå. Dette elementet er derfor også i tråd med Chronopost.  

  

(180)  NVE-faktaark nr. 3/2021, sist oppdatert 14. desember 2021. Da dette vedtak ble gjort, var faktaarket tilgjengelig 

via følgende lenke: https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/968a7fea-1dde-4094-836a-

6ad8ef9aef7c/202119109/3425690.  

(181)  NVE-faktaark nr. 8/2021, sist oppdatert 14. desember 2021. Da dette vedtak ble gjort, var faktaarket tilgjengelig 

via følgende lenke: https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/6c8f4e29-3c0e-418c-a1b4-

3d366df1bd71/202119109/3425693.  

(182)  Ibid. 

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/968a7fea-1dde-4094-836a-6ad8ef9aef7c/202119109/3425690
https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/968a7fea-1dde-4094-836a-6ad8ef9aef7c/202119109/3425690
https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/6c8f4e29-3c0e-418c-a1b4-3d366df1bd71/202119109/3425693
https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/6c8f4e29-3c0e-418c-a1b4-3d366df1bd71/202119109/3425693
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207) Når det gjelder spørsmålet om hvordan ordningen er blitt praktisert, angir imidlertid ikke de 

framlagte opplysningene hvordan de støtteberettigede kapitalkostnadene er beregnet. Norske 

myndigheter har ikke kunnet framlegge nærmere opplysninger og mener at kontroll fra deres 

side er vanskeliggjort på grunn av mangelen på atskilte regnskap. BKK Veilys har bare 

henvist generelt til den kapitalen som kan gå med til å bygge en lignende infrastruktur. På 

samme måte som for godtgjøringen for drift og vedlikehold antyder denne mangelen på 

presisjon i seg selv at salgsavtalen fra 1996 ikke er overholdt.  

208) Det bør videre tas hensyn til bruken av NVEs referanserente. Ettersom NVEs referanserente 

er en nominell rente som allerede er justert for generell inflasjon, ville det innebære dobbelt 

godtgjøring for generell inflasjon dersom den ble anvendt på et kapitalgrunnlag som var 

fastsatt etter en gjenanskaffelseskostmetode.(183) I henhold til NVE-reguleringen, som 

godtgjøringsordningen åpenbart gjenspeiler, anvendes NVEs referanserente tilsvarende på 

den bokførte verdien av de kraftnetteiendelene som brukes produktivt, dvs. på den historiske 

verdien minus avskrivning.(184)  

209) ESA har i den forbindelse merket seg uenigheten mellom Bergen kommune og BKK. Som 

angitt i nr. 3.5 later det til at selv om Bergen kommune har anbefalt å bruke den bokførte 

verdien til å fastsette kapitalgrunnlaget, har BKK argumentert for å bruke eiendelenes 

gjenanskaffelseskost. Det later videre til at denne uenigheten vedvarte gjennom hele den 

aktuelle perioden, og at kapitalgrunnlaget derfor kan ha blitt fastsatt på en måte som ikke er i 

tråd med reguleringen av tilstrekkelig avkastning i godtgjøringsordningen i salgsavtalen fra 

1996.  

210) Endelig viser tallene fra KOSTRA, som angitt i nr. 69, at Bergen kommune gjennom hele 

perioden 2015–2019 hadde de høyeste registrerte kostnadene for veilys av de ti store 

kommunene som er representert. Selv om tallene ikke er tilstrekkelig detaljerte til å fastslå i 

hvilket omfang de registrerte kostnadene gjelder vedlikehold og drift (tiltak a)) eller 

kapitalkostnader (tiltak c)), er dette en indikasjon på at BKK er blitt godtgjort over et 

tilstrekkelig avkastningsnivå.  

211) Alle de framlagte opplysningene tyder derfor på at godtgjøringen sannsynligvis har 

oversteget det tilstrekkelige avkastningsnivået som er tillatt etter salgsavtalen fra 1996. På 

samme måte som for godtgjøringen for vedlikehold og drift (tiltak a)) gjenspeiler dette at 

Bergen kommune ikke har klart å treffe nødvendige tiltak for å sikre at godtgjørings-

ordningen ble overholdt. Bergen kommune har ikke handlet som en privat kjøper. 

5.4.6.4 Konklusjon  

212) På bakgrunn av ovenstående vurdering konkluderer ESA med at BKK er blitt overkompen-

sert for kapitalkostnader når det gjelder selskapets veilys langs kommunale veier i Bergen.  

213) De framlagte opplysningene viser at det er gitt en fordel, uten at ESA dermed er i stand til å 

til å fastslå beløpet. Dette gjenspeiles i kravet om tilbakebetaling fastsatt i nr. 10 nedenfor.  

5.5 Selektivitet 

214) For å anses som statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 må tiltak være 

selektive ved å begunstige «enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer».  

215) Tiltakene gjelder selskaper i BKK. De er derfor selektive.  

5.6 Påvirkning på samhandel og konkurranse 

5.6.1 De rettslige vurderingstemaene  

  

(183)  NVE-faktaark nr. 8/2021, nevnt i fotnote 181 ovenfor.  

(184)  NVE-faktaark nr. 3/2021, nevnt i fotnote 180 ovenfor.  
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216) En fordel som tildeles et foretak, utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

bare dersom den «vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak 

eller produksjonen av enkelte varer», og bare i det omfang den «påvirker samhandelen» 

mellom EØS-statene. For at disse kriteriene skal være oppfylt, er det ikke nødvendig å fastslå 

at konkurransen faktisk blir vridd, og at støtten har en reell påvirkning på samhandelen 

mellom EØS-statene. Det holder å undersøke om støtten kan vri konkurransen og påvirke 

samhandelen.(185)  

217) Når det gjelder vilkåret knyttet til konkurransevridning, er det nevnt i retningslinjene om 

begrepet statsstøtte at slik vridning kan utelukkes bare dersom visse kumulative vilkår er 

oppfylt. Disse vilkårene er a) at tjenesten er underlagt et lovbeskyttet monopol etablert i 

samsvar med EØS-regelverket, b) at det lovbeskyttede monopolet ikke bare utelukker 

konkurranse på markedet, men også konkurranse om markedet, c) at tjenesten ikke 

konkurrerer med andre tjenester, og d) at kryssubsidiering kan utelukkes dersom tjeneste-

leverandøren driver virksomhet i et annet marked som er åpent for konkurranse.(186) 

218) I nyere rettspraksis har Domstolen vist til tilsvarende nummer i den tilsvarende 

kommisjonskunngjøringen om begrepet statsstøtte(187). Når det gjelder vilkår b), understreket 

Domstolen at det ikke er nok at tjenesten er underlagt et lovlig etablert lovbeskyttet monopol. 

Det lovbeskyttede monopolet må dessuten utelukke enhver eventuell konkurranse om å bli 

eksklusiv tjenesteleverandør.(188)  

219) Med hensyn til vilkåret som gjelder påvirkning på samhandelen, foreligger det en slik 

påvirkning dersom støtte styrker stillingen til et foretak som konkurrerer i samhandelen 

mellom EØS-stater. Det er imidlertid ikke nødvendig at støttemottakeren deltar i slik 

samhandel. Dersom en EØS-stat tildeler støtte til et foretak, kan dette foretaket opprettholde 

eller øke sin innenlandske virksomhet, slik at foretak som er etablert i andre EØS-stater, får 

redusert mulighet til å trenge inn på markedet. Tjenestenes lokale eller regionale art er derfor 

ikke tilstrekkelig til å utelukke at støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-stater.(189) 

5.6.2 Anvendelse av de rettslige vurderingstemaene på den aktuelle saken  

220) Verken norske myndigheter eller BKK Veilys har gjort gjeldende at den virksomheten det er 

ytt godtgjøring for, har funnet sted innenfor ansvarsområdet til et lovlig etablert lovbeskyttet 

monopol. En konkurransevridning kan derfor ikke utelukkes på grunnlag av de kumulative 

vilkårene i retningslinjene om begrepet statsstøtte, gjentatt i nr. 217 ovenfor.  

221) Den virksomheten det er ytt godtgjøring for, omfatter videre drift og vedlikehold av veilys. 

Da Bergen kommune avholdt anbudskonkurranse om disse tjenestene, mottok den anbud fra 

mange forskjellige foretak. KOFA har også behandlet flere saker om kontrakter med dette 

formålet som var, eller burde ha vært, lagt ut på anbud i hele EØS og utlyst i TED-

databasen.(190) ESA bemerker derfor at det er etablerte markeder i Norge for tjenester som 

gjelder drift og vedlikehold av veilys. Disse markedene omfatter dessuten kontrakter som kan 

ha betydning for hele EØS.  

222) Som angitt i nr. 54 driver selskapene i BKK dessuten virksomhet på en rekke andre 

markeder. Til tross for dette kan norske myndigheter ikke utelukke at annen økonomisk 

virksomhet har vært kryssubsidiert.  

  

(185)  Domstolens dom av 29. juli 2019, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mot Azienda Napoletana 

Mobilità SpA, C-659/17, EU:C:2019:633, avsnitt 29 og den rettspraksis som det vises til der.  

(186)  Retningslinjer om begrepet statsstøtte, nevnt i fotnote 79, nr. 188.  

(187)  Europakommisjonens kunngjøring om begrepet statsstøtte som nevnt i artikkel 107 nr. 1 i TEUV, EUT C 262 av 

19.7.2016, s. 1.  

(188)  Domstolens dom av 19. desember 2019, Arriva Italia Srl m.fl. mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

C-385/18, EU:C:2019:1121, avsnitt 57–58.  

(189)  INPS, nevnt i fotnote 185, avsnitt 30–31 og den rettspraksis som det vises til der.  

(190)  Sak 2021/1439, 2021/367 og 2015/71, nevnt i fotnote 148.  
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223) På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, er ESA overbevist om at fordelene BKK har fått, 

kan vri konkurransen ved å la selskapet opprettholde eller styrke sin tilstedeværelse på 

markedet.  

224) Ettersom lokale myndigheter i Norge jevnlig legger ut kontrakter for vedlikehold og drift av 

veilys på anbud i hele EØS, er det dessuten realistisk at foretak etablert i andre EØS-stater vil 

vurdere å styrke sin tilstedeværelse på det norske markedet med hensyn til slik virksomhet. 

De fordelene BKK har fått, kan imidlertid gjøre at selskapet kan opprettholde eller utvide sin 

virksomhet på bekostning av disse konkurrentene. I det omfang kryssubsidiering har funnet 

sted, er det samme sannsynligvis tilfelle for økonomisk virksomhet på andre markeder som er 

åpne for konkurranse.  

225) På dette grunnlaget mener ESA at overkompensasjonen også kan påvirke samhandelen.  

5.6.3 Konklusjon 

226) På bakgrunn av betraktningene ovenfor konkluderer ESA med at overkompensasjonen kan 

vri konkurransen og påvirke samhandelen. 

5.7 Konklusjon om hvorvidt det foreligger statsstøtte  

227) Slik det følger av betraktningene ovenfor, konkluderer ESA med at overkompensasjonen for 

vedlikehold og drift (tiltak a)) og kapitalkostnader (tiltak c)) utgjør statsstøtte som definert i 

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.  

6 Individuell støtte eller støtteordning 

228) I protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav d) defineres «støtteordning» som «[...] enhver rettsakt 

som, uten at det kreves ytterligere gjennomføringstiltak, gir grunnlag for å gi individuell 

støtte til foretak som er definert i rettsakten på en generell og abstrakt måte, samt enhver 

rettsakt som gir grunnlag for at støtte som ikke er knyttet til et særskilt prosjekt, kan gis til ett 

eller flere foretak for et ubestemt tidsrom og/eller med et ubestemt beløp.» Begrepet 

«individuell støtte» er definert i bokstav e) i samme artikkel som «[…] støtte som ikke gis på 

grunnlag av en støtteordning, og meldepliktig støtte som gis på grunnlag av en støtte-

ordning». 

229) Når det gjelder slik støtte som er tildelt for den infrastrukturen som kontrolleres av BKK, 

omfatter den, som angitt i nr. 5.4.4.1 og 5.4.6, beløp som overstiger den godtgjøringen som er 

tillatt etter ordningen fastsatt i nr. 7 bokstav c) i salgsavtalen fra 1996. Verken norske 

myndigheter eller BKK Veilys har identifisert noen allerede foreliggende rettsakt som 

muliggjør slik overkompensasjon.  

230) Likeledes har norske myndigheter og BKK Veilys, når det gjelder støtten til vedlikehold og 

drift av den infrastrukturen som eies av Bergen kommune, som angitt i nr. 5.4.4.2, ikke 

hevdet at denne godtgjøringen ble tildelt på grunnlag av en rettsakt som definert i protokoll 3 

del II artikkel 1 bokstav d). De opplysningene som er framlagt under prosedyren for formell 

undersøkelse, inneholder i tråd med dette ingen indikasjon på at støtten ble gitt på grunnlag 

av en slik rettsakt. 

231) På dette grunnlag konkluderer ESA med at den aktuelle støtten er individuell støtte som 

definert i protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav e).  

7 Krav til framgangsmåte 

232) I protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 er det fastsatt at «EFTAs overvåkingsorgan skal underrettes 

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

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

endelig vedtak.» 

233) ESA ble først underrettet om den allerede tildelte støtten gjennom klagen. Støtten er derfor 

ulovlig i henhold til protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav f).  
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8 Forenlighet 

234) Det følger av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 at med mindre annet er fastsatt, er stats-

støttetiltak uforenlige med avtalens virkemåte. Norske myndigheter har ikke framlagt noen 

argumenter for at de aktuelle tiltakene utgjør forenlig støtte. 

235) Unntaket i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 får ikke anvendelse ettersom støtten 

ikke fremmer noen av målene i denne bestemmelsen. Av samme grunn får ikke EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og b) anvendelse i foreliggende sak.  

236) Når det gjelder artikkel 61 nr. 3 bokstav c), påpeker ESA at støttetiltakene omfatter 

overkompensasjon som overstiger det godtgjøringsnivået som kreves for å oppmuntre til den 

aktuelle økonomiske virksomheten. Det følger av fast rettspraksis at støtte som forbedrer 

støttemottakerens økonomiske situasjon uten å være nødvendig for å nå målene angitt i 

artikkel 61 nr. 3, ikke kan anses som forenlig med EØS-avtalen.(191) Ettersom overkompen-

sasjonen ikke var nødvendig for å oppmuntre til den aktuelle økonomiske virksomheten, er 

den derfor uforenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).  

237) Når det gjelder unntaket i EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2, bemerker ESA, som fastslått i 

nr. 5.4.2.2, at selskapene i BKK ikke hadde, og ikke har, blitt pålagt en forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste med hensyn til de aktuelle tjenestene. Ettersom godtgjøringen ikke er gitt til 

et foretak som er tillagt oppgaven med å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, 

får ikke unntaket i artikkel 59 nr. 2 anvendelse.  

238) På grunnlag av disse betraktningene mener ESA at overkompensasjonen for vedlikehold og 

drift (tiltak a)) og kapitalkostnader (tiltak c)) ikke kan erklæres forenlig med EØS-avtalens 

virkemåte. 

9 Konklusjon 

239) Av ovennevnte årsaker konkluderer ESA med at overkompensasjonen for vedlikehold og 

drift (tiltak a)) og kapitalkostnader (tiltak c)), betalt til selskaper i BKK, i forbindelse med 

veilys langs kommunale veier i Bergen kommune utgjør ulovlig statsstøtte som er uforenlig 

med EØS-avtalens virkemåte.  

240) Overkompensasjonen for vedlikehold og drift (tiltak a)) gjelder for det første den veilysinfra-

strukturen som kontrolleres av BKK.(192) Når det gjelder denne infrastrukturen, består 

overkompensasjonen av de elementene som overstiger de kostnadene som det kan ytes 

godtgjøring for i henhold til ordningen i nr. 7 bokstav c) i salgsavtalen fra 1996.  

241) For det andre gjelder overkompensasjonen for vedlikehold og drift (tiltak a)) tjenester i 

forbindelse med den veilysinfrastrukturen som eies av Bergen kommune. Når det gjelder 

disse tjenestene, tilsvarer overkompensasjonen de beløpene som overstiger markedsprisen 

som kunne ha vært oppnådd på det åpne markedet.  

242) Konklusjonen om at ulovlig og uforenlig overkompensasjon for vedlikehold og drift (tiltak 

a)) har funnet sted, er begrenset til perioden fra og med 1. januar 2016. Når det gjelder den 

veilysinfrastrukturen som kontrolleres av BKK, pågår overkompensasjonen fremdeles. Når 

det gjelder den veilysinfrastrukturen som eies av Bergen kommune, omfatter den virksomhet 

som er utført fram til 1. april 2020.  

243) Med hensyn til godtgjøringen for kapitalkostnader (tiltak c)), er den ulovlige og uforenlige 

statsstøtten den godtgjøringen som overstiger det tilstrekkelige avkastningsnivået som er 

tillatt etter ordningen i nr. 7 bokstav c) i salgsavtalen fra 1996. Ettersom denne konklusjonen 

ikke er begrenset til perioden fra og med 1. januar 2016, omfatter den all overkompensasjon 

som er tildelt innenfor foreldelsesfristen på ti år.(193) Foreldelsesfristen ble avbrutt da ESA 

videresendte klagen til norske myndigheter og oppfordret dem til å gi sine kommentarer til 

den ved brev av 1. juni 2017(194).  

  

(191)  Se i den forbindelse Domstolens dom av 15. april 2008, Nuova Agricast Srl mot Ministero delle Attività 

Produttive, C-390/06, EU:C:2008:224, avsnitt 68 og den rettspraksis som det vises til der. 

(192)  På grunnlag av de framlagte opplysningene er det ESAs forståelse at disse veilysene nå eies av Veilys AS. 

(193)  Protokoll 3 del II artikkel 15. Se også Domstolens dom av 6. oktober 2005, Scott SA mot Kommisjonen,  

C-276/03, EU:C:2005:590. 

(194)  Dokument nr. 858239. 
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10 Tilbakebetaling  

244) EFTA-domstolen har fastslått at plikten til å avskaffe uforenlig støtte er utformet for å 

gjenopprette den tidligere situasjonen.(195) Dette målet er nådd når mottakeren har betalt 

tilbake de beløpene som er gitt som ulovlig og uforenlig støtte, og dermed gir avkall på den 

fordelen vedkommende har hatt over konkurrentene.(196) Det følger videre av fast rettspraksis 

at ESA, i forbindelse med krav om tilbakebetaling av støtte som er erklært uforenlig med 

EØS-avtalens virkemåte, ikke er pålagt å fastsette det nøyaktige beløpet som skal 

tilbakebetales.(197) 

245) Protokoll 3 del II inneholder nærmere regler for tilbakebetaling. I tråd med rettspraksis 

fastsetter artikkel 14 nr. 1 en forpliktelse for ESA til å kreve tilbakebetaling av ulovlig og 

uforenlig støtte med mindre dette ville være i strid med et alminnelig rettsprinsipp. Den 

fastsetter også at den berørte staten skal treffe alle nødvendige tiltak for å få tilbakebetalt 

ulovlig støtte som er funnet å være uforenlig.  

246) I henhold til artikkel 14 nr. 2 skal støtten som skal tilbakebetales, omfatte renter beregnet fra 

den datoen da støtten ble stilt til støttemottakerens rådighet, og fram til tilbakebetalings-

datoen. Som angitt i artikkel 14 nr. 3 skal tilbakebetaling videre skje omgående og i samsvar 

med gjeldende prosedyrer fastsatt i nasjonal rett. Disse nasjonale prosedyrene må muliggjøre 

umiddelbar og faktisk gjennomføring av vedtaket om tilbakebetaling.  

247) Ytterligere gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling er gitt i vedtak nr. 195/04/COL 

av 14. juli 2004(198). ESA har også utstedt retningslinjer om tilbakebetaling av ulovlig og 

uforenlig støtte(199).  

248) På grunnlag av ovennevnte vurdering, og i samsvar med ovenstående bestemmelser om 

tilbakebetaling av ulovlig og uforenlig støtte, har ESA derfor gjort dette vedtak – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Overkompensasjonen for vedlikehold og drift (tiltak a)) og kapitalkostnader (tiltak c)), betalt til selskaper 

i BKK i forbindelse med veilys langs kommunale veier i Bergen kommune, utgjør ulovlig statsstøtte som 

er uforenlig med EØS-avtalens virkemåte.  

  

(195)  Fyrstedømmet Liechtenstein m.fl., nevnt i fotnote 128, avsnitt 142; EFTA-domstolens dom av 8. oktober 2012 i 

forente saker E-10/11 og E-11/11 Hurtigruten ASA mot EFTAs overvåkingsorgan, Sml. 2012 s. 758, avsnitt 286. 

(196)  Domstolens dom av 17. juni 1999, Belgia mot Kommisjonen, C-75/97, EU:C:1999:311, avsnitt 64–65; forente 

saker E-5/04, E-6/04 og E-7/04 Fesil og Finnfjord, PIL m.fl. og Norge mot EFTAs overvåkingsorgan, Sml. 2005 

s. 121, avsnitt 178; Domstolens dom av 7. mars 2002, Italia mot Kommisjonen, C-310/99, EU:C:2002:143, 

avsnitt 98.  

(197)  Se retningslinjene for tilbakebetaling av ulovlig og uforenlig statsstøtte, nevnt i fotnote 199 nedenfor, nr. 36 med 

henvisninger til Domstolens dom av 12. oktober 2000, Spania mot Kommisjonen, C-480/98, EU:C:2000:559, 

avsnitt 25, og Domstolens dom av 2. februar 1988, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV m.fl. mot 

Kommisjonen, forente saker C-67/85, C-68/85 og C-70/85, EU:C:1988:38. Se også Domstolens dom av 

13. februar 2014, Mediaset SpA mot Ministero dello Sviluppo economico, C-69/13, EU:C:2014:71, avsnitt 21 

med henvisninger til rettspraksis.  

(198)  Vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 om gjennomføringsbestemmelsene 

omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan 

og en domstol, EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26/2006 av 25.5.2006, s. 1, endret ved vedtak 

i EFTAs overvåkingsorgan nr. 789/08/COL av 17. desember 2008 om endring av kollegiets vedtak 

nr. 195/04/COL om gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 i avtalen mellom 

EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol med henblikk på standardskjemaer for 

melding av støtte, EUT L 340 av 22.12.2010, s. 1, og EØS-tillegget nr. 72/2010 av 22.12.2010, s. 1.  

(199)  EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 788/08/COL av 17. desember 2008 om 67. endring av saksbehand-

lingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet ved innføring av et nytt kapittel om tilbakebetaling av 

ulovlig og uforenlig statsstøtte, EUT L 105 av 21.4.2011, s. 32–78, og EØS-tillegget nr. 23/2011 av 21.4.2011, 

s. 1. Retningslinjene tilsvarer kommisjonskunngjøringen med tittelen «Towards an effective implementation of 

Commission decisions ordering Member States to recover unlawful and incompatible State aid», EUT C 272 av 

15.11.2007, s. 4.  
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Artikkel 2 

Overkompensasjonen for vedlikehold og drift (tiltak a)) gjelder for det første den veilysinfrastrukturen 

som kontrolleres av BKK. Når det gjelder denne infrastrukturen, omfatter overkompensasjonen de 

elementene som overstiger de kostnadene som det kan ytes godtgjøring for i henhold til ordningen i nr. 7 

bokstav c) i salgsavtalen fra 1996.  

For det andre gjelder overkompensasjonen for vedlikehold og drift (tiltak a)) tjenester i forbindelse med 

den veilysinfrastrukturen som eies av Bergen kommune. Når det gjelder disse tjenestene, tilsvarer 

overkompensasjonen de beløpene som overstiger den markedsprisen som kunne ha vært oppnådd på det 

åpne markedet. 

Artikkel 3 

Overkompensasjonen for kapitalkostnader (tiltak c)) omfatter godtgjøring over det tilstrekkelige 

avkastningsnivået som ordningen i nr. 7 bokstav c) i salgsavtalen fra 1996 tillater.  

Artikkel 4 

Med hensyn til godtgjøringen for vedlikehold og drift (tiltak a)) er konklusjonen om at ulovlig og 

uforenlig overkompensasjon har funnet sted, begrenset til perioden fra og med 1. januar 2016. Når det 

gjelder den veilysinfrastrukturen som kontrolleres av BKK, pågår denne overkompensasjonen fremdeles. 

Når det gjelder den veilysinfrastrukturen som eies av Bergen kommune, omfatter overkompensasjonen 

virksomhet som er utført fram til 1. april 2020.  

Artikkel 5 

Med hensyn til godtgjøringen for kapitalkostnader (tiltak c)) omfatter støtten som er funnet å være ulovlig 

og uforenlig, all overkompensasjon som er tildelt innenfor foreldelsesfristen på ti år i protokoll 3 del II 

artikkel 15. Denne foreldelsesfristen ble avbrutt da ESA videresendte klagen til norske myndigheter og 

oppfordret dem til å gi sine kommentarer til den ved brev av 1. juni 2017.  

Artikkel 6 

Norske myndigheter skal treffe alle nødvendige tiltak for å få tilbakebetalt den ulovlige og uforenlige 

støtten nevnt i artikkel 1, 2, 3, 4 og 5. 

Støtten som skal tilbakebetales, skal omfatte renter og renters rente fra den datoen da støtten ble stilt til 

støttemottakerens rådighet, og fram til tilbakebetalingsdatoen. Renten skal beregnes på grunnlag av 

artikkel 9 i EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 195/04/COL med endringer. 

Artikkel 7 

Tilbakebetalingen skal skje omgående og etter prosedyrene fastsatt i norsk rett, forutsatt at disse 

muliggjør umiddelbar og faktisk gjennomføring av dette vedtak. 

Norske myndigheter skal sikre at tilbakebetalingen av støtte gjennomføres innen fire måneder regnet fra 

datoen for underretning av dette vedtak. 

Artikkel 8 

Norske myndigheter skal innen to måneder regnet fra datoen for underretning av dette vedtak framlegge 

følgende opplysninger for ESA:  

1. Samlet beløp (hovedstol og tilbakebetalingsrente) som skal tilbakebetales.  

2. De datoene da beløpene som skal tilbakebetales, ble stilt til rådighet for de aktuelle selskapene i 

BKK.  

3. En rapport om framdriften og hvilke tiltak som er truffet for å overholde dette vedtak. 
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Artikkel 9 

Dersom norske myndigheter støter på betydelige vanskeligheter som hindrer dem i å overholde en av 

tidsfristene fastsatt i artikkel 7 og 8, skal de underrette ESA om disse vanskelighetene. Forutsatt at norske 

myndigheter har gitt en behørig begrunnelse, kan ESA forlenge tidsfristene i samsvar med prinsippet om 

lojalt samarbeid. 

Artikkel 10 

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.  

For EFTAs overvåkingsorgan 

Arne Røksund 

president 

ansvarlig medlem av kollegiet 

 Stefan Barriga 

medlem av kollegiet 

Árni Páll Árnason 

medlem av kollegiet 

 Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør 

for juridisk avdeling 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 6. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”, Tyskland).  

– Orange SA (”Orange”, Frankrike).  

– Telefónica S.A. (”Telefónica”, Spania).  

– Vodafone Group plc (”Vodafone”, Storbritannia). 

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica og Vodafone erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Deutsche Telekom er en multinasjonal teleoperatør med virksomhet i mer enn 50 land over hele verden som tilbyr 

mobilkommunikasjons- og/eller fasttelefonitjenester samt internettilgangs-, fjernsyns- og teknologiprodukter.  

– Orange er en multinasjonal teleoperatør med virksomhet i 27 land over hele verden som tilbyr et bredt spekter av 

elektroniske kommunikasjonstjenester, hovedsakelig innen fasttelefoni, mobilkommunikasjon og internettilgang samt 

telekommunikasjonstjenester til multinasjonale selskaper.  

– Telefónica er en multinasjonal teleoperatør og mobilnettleverandør med virksomhet hovedsakelig i Europa, 

Storbritannia og Sør-Amerika som tilbyr mobilkommunikasjons-, fasttelefoni-, internett- og fjernsynstjenester.  

– Vodafone er en multinasjonal teleoperatør med virksomhet i 21 land, hovedsakelig i Europa og Afrika, som tilbyr 

mobilkommunikasjons- og fasttelefonitjenester samt fjernsyns- og teknologitjenester til sluttbrukere. 

3. Fellesforetaket vil tilby en digital identifikasjonsløsning for å støtte merkevarers og utgiveres digitale markedsførings- og 

reklameaktiviteter. 

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.  

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 12 av 

13.1.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/02 

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

(Sak M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG) 

1.  Kommisjonen mottok 22. desember 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Trafigura Group Pte Limited (”Trafigura”, Singapore). 

 Ecobat Resources Stolberg GmbH (”ERS”, Tyskland), som i dag er kontrollert av Ecobat LLC (”Ecobat”, Tyskland). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

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

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Trafigura er en uavhengig råvarehandler som er spesialisert innen markedene for olje, mineraler og metaller på 

globalt plan. 

 ERS eier et blysmelteverk i Stolberg, Tyskland, som produserer blymetall samt andre uedle og edle metaller 

(inkludert gullholdig sølv) og svovelsyre, som utvinnes som biprodukter av blysmelteprosessen. 

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 8 av 

10.1.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG 

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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/03 

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

(Sak M.10964 – WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Clariant International Ltd. (”Clariant”, Sveits), som tilhører Clariant Group, som i siste instans er kontrollert av 

Clariant AG (Sveits). 

 KOG Investments Pte. Ltd (”Wilmar”, Singapore), kontrollert av Wilmar International Limited (Singapore). 

 Global Amines Company Pte. Ltd. (”GAC”, Singapore), som er kontrollert i fellesskap av Clariant og Wilmar. 

 Clariants virksomhet innen kvartære ammoniumforbindelser (Sveits), som er kontrollert av Clariant og omfatter 

produksjonsanlegg i Tyskland, Brasil og Indonesia og immaterialrettigheter i Sveits samt ytterligere eiendeler 

lokalisert rundt om i verden. 

Clariant og Wilmars overtar, gjennom GAC, felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Clariants virksomhet innen kvartære ammoniumforbindelser. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Clariant er blant annet aktivt innen produksjon og salg av kationiske overflateaktive stoffer. 

 Wilmar er blant annet aktivt innen produksjon og salg av fettsyrer og fettalkoholer. 

 GAC er aktivt innen produksjon og salg av aminer, herunder produksjon og salg av ikke-ioniske, kationiske og 

amfoterte overflateaktive stoffer. 

3. Forretningsaktivitetene til virksomheten innen kvartære ammoniumforbindelser består hovedsakelig i utvikling og 

produksjon av kvartære ammoniumforbindelser ved integrerte produksjonsanlegg samt levering av støttetjenester. 

Virksomheten innen kvartære ammoniumforbindelser produserer også, i beskjedent omfang, halvfabrikater til bruk i 

produksjonen av kvartære ammoniumforbindelser. 

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 12 av 

13.1.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10964 – WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS 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 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2023/EØS/4/04 

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

(Sak M.10989 – BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION  

TECHNOLOGY BUSINESS)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Blackstone Inc. (USA). 

– Smaragd JV Holdings L.P. (klimateknikkvirksomheten til Emerson Electric Co.) (USA), kontrollert av Emerson 

Electric Co. (USA). 

Blackstone Inc. overtar indirekte enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Smaragd JV Holdings L.P. (klimateknikkvirksomheten til Emerson Electric Co.). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone Inc. er et globalt kapitalforvaltningsselskap med hovedkontor i USA og kontorer i Europa og Asia. 

– Smaragd JV Holdings L.P. (USA) eier Emerson Electric Co. sin frittstående virksomhet innen klimateknikk for 

nærings- og boligeiendommer, som består av en portefølje av produkter og tjenester innen sektorene for 

oppvarmings-, ventilasjons-, luftkondisjonerings- og kjøleteknologi. 

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 12 av 

13.1.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10989 – BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS) 

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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2023/EØS/4/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10575 – BOUYGUES/EQUANS) 

Kommisjonen besluttet 19. juli 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. 2 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 32022M10575. 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.10699 – SALMAR/NTS) 

Kommisjonen besluttet 31. oktober 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. 2 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 32022M10699. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/06 

2023/EØS/4/07 

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

(Sak M.10709 – PARTNERS GROUP / FORTERRO) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32022M10709. 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.10717 – KKR / PAI PARTNERS / BCI / REFRESCO) 

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 32022M10717. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/08 

2023/EØS/4/09 

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

(Sak M.10837 – ASTARA WESTERN EUROPE / MITSUBISHI  

CORPORATION / ISUZU MOTORS LIMITED / ISUZU  

SALES DEUTSCHLAND) 

Kommisjonen besluttet 20. desember 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 32022M10837. 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.10874 – DSM/FONTERRA/TASMAN) 

Kommisjonen besluttet 20. desember 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 32022M10874. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/10 

2023/EØS/4/11 

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

(Sak M.10880 – DUFRY/AUTOGRILL) 

Kommisjonen besluttet 20. desember 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 32022M10880. 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.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S.COOP / SUPRATUC2020) 

Kommisjonen besluttet 19. desember 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 32022M10884. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/12 

2023/EØS/4/13 

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

(Sak M.10901 – OAKTREE/ARES/VECTOR/NEOVIA) 

Kommisjonen besluttet 24. oktober 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 32022M10901. 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.10907 – REMONDIS/H&M/JV) 

Kommisjonen besluttet 19. desember 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 32022M10907. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/14 

2023/EØS/4/15 

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

(Sak M.10944 – MITSUBISHI/HERE) 

Kommisjonen besluttet 19. desember 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 32022M10944. 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.10951 – BMF/UNIPER) 

Kommisjonen besluttet 16. desember 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 32022M10951. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/16 

2023/EØS/4/17 

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

(Sak M.10957 – CURA / GENERALI / T-C PEP PROPERTY) 

Kommisjonen besluttet 20. desember 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 32022M10957. 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.10980 – TOKYU/MARUBENI/ORIX/FUJITSU/JV) 

Kommisjonen besluttet 13. desember 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 32022M10980. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/4/18 

2023/EØS/4/19 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/diskonteringsrenter som får anvendelse fra 1. januar 2023 

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004  

av 21. april 2004)(1) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og diskonteringsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginene fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For diskonterings-

renten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 

skal renten for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre 

annet er fastsatt i en egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 448 av 25.11.2022, s. 3, og EØS-tillegget nr. 80 av  

1.12.2022, s. 16. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2022 – 2,56 2,56 0,36  2,56  7,43 2,56 2,92  2,56 2,56 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2022 – 2,56 2,56 2,56 2,56 15,10  2,56 2,56 2,56 2,04 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2022 – 2,56 2,56 2,56 7,62  2,56 8,31 2,44 2,56 2,56 2,77  

 

  

(1) EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1, og EØS-tillegget nr. 35 av 19.6.2008, s. 265. 

2023/EØS/4/20 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.448.01.0003.01.ENG
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Spania 

Berørt flyrute Menorca–Madrid 

Dato da flyruten som omfattes av forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste, igjen åpnes for Fellesskapets 

luftfartsselskaper 

1. mai 2023 

For henvendelser om teksten til og eventuell annen 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

Spania 

Tlf.: +34 91 597 7837 

Faks: +34 91 597 8643 

E-post: osp.dgac@mitma.es 

Flyrutene som omfattes av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, kan drives på grunnlag av fri 

konkurranse fra 1. mai 2023. Dersom ingen luftfartsselskaper framlegger en trafikkplan som er i samsvar 

med forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, vil adgangen fra 1. november 2023 til 30. april 2024 

begrenses til et enkelt luftfartsselskap gjennom en tilsvarende offentlig anbudskonkurranse i samsvar med 

artikkel 16 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1008/2008. 

2023/EØS/4/21 

mailto:osp.dgac@mitma.es
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig  

tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Pantelleria–Trapani og omvendt 

Pantelleria–Palermo og omvendt 

Pantelleria–Catania og omvendt 

Lampedusa–Palermo og omvendt 

Lampedusa–Catania og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode 1. juli 2023 til 31. oktober 2025 

Frist for innsending av anbud To måneder etter at denne meldingen ble kunngjort i 

EUT C 485 av 21.12.2022, s. 95 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

ENAC 

Direzione Trasporto Aereo e Licenze 

Viale Castro Pretorio, n. 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 06 44596247 

E-post: osp@enac.gov.it 

Internett: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

 

2023/EØS/4/22 

mailto:osp@enac.gov.it
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