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1 Innledning  

1.1 Emne og problemstilling 
EF-traktaten artikkel 249 tredje ledd fastslår at direktiver er bindende med hensyn til sin 
målsetning overfor alle medlemsstater det er rettet til, men overlater til medlemsstatene å 
velge form og midler for gjennomføringen.1 Det er imidlertid sikker fellesskapsrett at et 
ikke-gjennomført direktiv kan gi grunnlag for rettigheter og plikter også der det ikke er 
truffet tilstrekkelige implementeringstiltak. Dette betegnes som prinsippet om direkte 
virkning.  

Prinsippet om direktivers direkte virkning gjelder kun overfor pliktsubjektet «staten». 2  
Hvem direktiver kan påberopes overfor, beror derfor på hvor langt begrepet «stat» rekker. 
EF-domstolen har statuert et vidt statsbegrep, og gjort det klart at selvstendige 
rettssubjekter kan være omfattet av statsbegrepet.3  Denne avhandlingen undersøker 
grensen mellom på den ene side individer og på den annen side rettssubjekter som 
omfattes av «staten».  

Problemstillingen gjør det naturlig først å rette fokus mot begrunnelsen for læren om 
direktivers direkte virkning og de argumenter som ligger til grunn for utformingen av 
statsbegrepet. 

1.2 Direktivers direkte virkning 

1.2.1 Oversikt4  

Direktiver etablerer en plikt for den enkelte medlemsstat til å gjennomføre direktivets 
regler innenfor en gitt frist.5 Når en medlemsstat ikke har sørget for (tilstrekkelig) 
gjennomføring av et fellesskapsdirektiv i nasjonal rettsorden innen fristen, foreligger 
traktatbrudd.6

                                                 
1 Om gjennomføringsmåter og krav til implementeringsbestemmelser, se for eksempel Ensig Sørensen 

& Runge Nielsen, EU-retten, 3.utgave, København (2004) (heretter Ensig Sørensen), side 114. 
2 Jf.sak C-91/92 Dori, ECR 1994 p.I-3233. 
3  Alminnelig antatt i juridisk teori og av generaladvokater, hvis uttalelser jeg vil komme tilbake til. 
4 For en grundigere fremstilling om utviklingen og innholdet av doktrinen, se Yngvild Thue «EF-

domstolens lære om direktivets direkte virkning», Oslo (IUSEF nr.10, 1993) (heretter Thue) og 
Craig & De Bùrca, EU Law, 3rd Edition, Oxford (2003) (heretter Craig & De Bùrca), side 178-189 og 
side 202-211, og Sacha Prechal, Directives in EC Law, 2nd edition, Oxford (2005) (heretter Prechal 
2005). 

5 Om fristen, se Sejersted i: Sejersted m.fl., EØS-rett, 2.utgave, Oslo (2004), side 49. 
6 Traktatbruddet vil gjelde det aktuelle direktivet, artikkel 249, tredje ledd og lojalitetsplikten i artikkel 

10, som blant annet forplikter statene til å gjennomføre rettsakter korrekt og i tide. Kommisjonen kan 
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Den internrettslige problemstillingen ved mangelfull gjennomføring er om 
rettighetshaver kan oppnå tilsvarende rettsstilling som om direktivet hadde blitt (korrekt) 
implementert. EF-domstolen har utviklet prinsippet om at direktiver kan få direkte 
virkning i intern rett, dersom bestemte betingelser er oppfylt.  

I Van Duyn-saken i 1974 fastslo EF-domstolen at hvis direktiver skal være bindende, 
så må de rettssubjekter som direktivet gir rettigheter, kunne påberope seg direktivet som 
grunnlag for rettigheten for nasjonale domstoler, og nasjonale domstoler må kunne ta 
direktivet i betraktning som grunnlag for statens plikter overfor individene.7  

Direkte virkning kan forklares som en mulighet til å påberope seg en fellesskapsrettsakt 
i en nasjonal rettstvist, og få den lagt til grunn for resultatet i en gitt sak.8 Det er 
imidlertid vanskelig å gi en eksakt definisjon som viser hva direktivers direkte virkning 
innebærer som prinsipp. Den omstendighet at direktivet er påberopt som grunnlag for en 
rettighet medfører ikke nødvendigvis et spørsmål om direkte virkning; Hvorvidt det blir 
snakk om direkte virkning beror på hvilket rettsforhold og for hvilket formål 
bestemmelsen er påberopt.9 Prechal skrev i 2005 at en mer passende definisjon på direkte 
virkning ville være: 

«the obligation of a court or another authority to apply the relevant provision of Community 
law, either as a norm which governs the case or as a standard for legal review.» 10

Jeg vil legge til grunn at prinsippet om direkte virkning innebærer at rettighetshaver kan 
påberope seg en bestemmelse og få dom for at motparten har en forpliktelse overfor ham 
etter bestemmelsen, og at det er i denne forstand at bestemmelsen får rettsvirkning i 
nasjonal rett. 

Det rettslige grunnlaget for direktivers direkte virkning er EFT artikkel 249 tredje ledd 
og medlemsstatenes lojalitetsplikt etter EFT art. 10.11 Det rettskildemessige 
(metodemessige) grunnlaget for doktrinen om direkte virkning er først og fremst 
Fellesskapsrettens overnasjonalitet og prinsippet om at fellesskapsretten har generell 
forrang fremfor nasjonale rettsregler.  

                                                                                                             
innlede traktatbruddssøksmål etter EF-traktaten art. 226 og 228. Utover bøtesanksjonen har 
fellesskapet kun diplomatiske virkemidler. 

7 Jf.sak 41/74 Van Duyn, ECR 1974 p.1337, premiss 12. 
8  Flere rettsgrunnlag kan få direkte virkning: traktatregler, jf.sak 26/62 Van Gend en Loos, ECR 1963 

p.13, direktiver, som nevnt etter Van Duyn, og fellesskapsrettigheter, jf.sak C-144/04 Mangold, 
ECR 2005 p.I-9981 

9  Om dette, se for eksempel Sacha Prechal, «Does direct effect still matter?», i: Common Market Law 
Review, vol.37 (2000) (heretter Prechal 2000), side 1047-1069. 

10 Prechal 2005, side 241. 
11 Jf.sak 190/87 Moorman, ECR 1988 p.4689. 
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Direkte virkning er nødvendig for å sikre at fellesskapsreglene gjennomføres i 
medlemsstatene, og for å sikre at individene oppnår de rettigheter som fellesskapsretten 
tar sikte på å gi dem. Konsekvensen av direkte virkning er at den nasjonale rettsregel – 
eventuelt den administrative bestemmelse eller forvaltningsvedtaket - må vike.12  

Direktiver kan ikke legges til grunn i en nasjonal rettssak uten videre. Direkte virkning-
spørsmålet oppstår når implementeringsfristen for medlemsstaten er oversittet, og bare 
dersom dersom det foreligger motstrid mellom nasjonale rettsregler og direktivet, og det 
er nødvendig for sakens løsning at direktivets bestemmelser legges til grunn istedet for 
den nasjonale rettsregel.13  Vilkårene for at direktivbestemmelsen kan legges til grunn i 
en konkret sak, er at den er «unconditional and sufficiently precise» (tilstrekkelig presis 
og ubetinget).14 Vurderingen foretas i forhold til det formål den aktuelle bestemmelsen er 
påberopt for.15 Dette har sammenheng med at direktiver ble designet for å imøtekomme 
behovet for at sekundærlovgivningen tilpasses andre nasjonale regler og faktiske forhold i 
medlemsstatene. 

1.2.2 Skillet mellom vertikal og horisontal direkte virkning 

Et individ kan være rettighetshaver etter et direktiv i forhold til staten som pliktsubjekt 
eller i forhold til et annet individ som pliktsubjekt. Dermed kan man si at spørsmålet om 
direkte virkning oppstår enten i et vertikalt rettsforhold eller i et horisontalt rettsforhold, 
og det sondres i teorien mellom vertikal og horisontal direkte virkning. 16 Sondringen er 
konstruert på grunnlag av at EF-domstolen har gitt anvisning på ulike løsninger i de to 
kategoriene rettsforhold, på grunnlag av at det gjør seg gjeldende ulike hensyn.17  

Horisontal direkte virkning er spørsmålet om rettighetshaver kan påberope seg en 
direktivbestemmelse i en sak mellom ham selv og et annet individ, som støtte for et 
rettskrav som medfører en forpliktelse for hans motpart. I Dori-saken i 1994 avviste 
imidlertid EF-domstolen at direktiver kan få horisontal direkte virkning. 18   

                                                 
12 Jf.sak 92/78 Simmenthal, ECR 1979 p.777. 
13 Motstridsspørsmål kan løses også uten at direktivet som sådan gir grunnlag for en ny rettsregel, ikraft 

av forrangsregelen. For en nærmere redegjørelse, se Lenaerts & Corthaut, «Of birds and hedges: the 
role of primacy in invoking norms of EU law», i: European Law Review, vol. 31 (2006), side 287-315 
(heretter Lenaerts). 

14  Domstolens formulering i sak 8/81 Becker, ECR 1982 p.53, premiss 25. 
15 Prechal 2000, side 1050, og Lenaerts.  
16 EF-domstolen har ikke selv benyttet betegnelsene. 
17 Sondringen benyttes i forhold til traktatregler og direktiver. Forordninger forplikter enhver, jf. EFT 

art. 249 annet ledd. 
18 Jf.sak C-91/92, ECR 1994 p.I-3325. 
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Forbrukeren Paola Faccini Dori påberopte seg angrerett til en kontrakt inngått på jernbanestasjonen i 
Milano, overfor den næringsdrivende selger. Faccini Dori påberopte seg direktiv 85/577/EØF om 
forbrukerbeskyttelse ved avtaler inngått utenfor fast forretningssted, og det var ikke gitt italiensk lovgivning 
til gjennomføring av direktivet. 

EF-domstolen inntok et prinsipielt standpunkt om at direktiver ikke kan skape 
forpliktelser for individer, og fulgte dermed ikke opp generaladvokat Lenz’ forslag til 
avgjørelse.19 Etter Dori har diskusjonen om horisontal direkte virkning fortsatt.20 
Avvisningen av horisontal direkte virkning hviler primært på at det er staten som er 
adressat for direktiver etter EF-traktatens artikkel 249 tredje ledd. 

Avvisningen av at direktiver kan skape forpliktelser for individer, gjelder både 
horisontal direkte virkning – for eksempel tolkning av kontraktsbestemmelser mellom 
private parter - og nedadgående vertikal direkte virkning – slik som en straffesak hvor 
staten påberoper direktivet mot en privatperson.21 Med andre ord kan verken individer 
eller staten gjøre gjeldende et ikke-gjennomført direktiv overfor et individ. Prinsippet om 
direkte virkning gjelder kun oppadgående vertikal direkte virkning – altså situasjonen der 
individet påberoper seg direktivet overfor staten. 22 

Prinsippet om direktivers direkte virkning er ett av tre prinsipper som kan bøte på 
mangelfull gjennomføring av direktiver i intern rett. Den utilfredstillende situasjon med 
hensyn til effektiv virkning som følger av avvisningen av direktivers direkte virkning i 
horisontale rettsforhold, må nasjonale domstoler løse ved å så langt det er mulig tolke 
eksisterende nasjonal rett i overensstemmelse med direktivet,23 og eventuelt gi 
rettighetshaver krav på erstatning fra staten.24 Det er imidlertid bare der pliktsubjektet 
ikke omfattes av «staten» at situasjonen må løses på grunnlag av avvisningen av 
horisontal direkte virkning, og domstolene må ta i betraktning at det gjelder et vidt 
statsbegrep ved anvendelsen av prinsippet om (vertikal) direkte virkning. 

Spørsmålet om et direktiv kan få direkte virkning beror dermed på om det aktuelle 
pliktsubjektet er omfattet av «staten» som adressat etter artikkel 249 tredje ledd. Statens 
konstitusjonelle organisasjon varierer mellom medlemsstatene, og hvilke oppgaver og 
                                                 
19 Generaladvokatenes forslag gjengis i ECR i forbindelse med EF-domstolens avgjørelse. 
20 Se for eksempel generaladvokat Colomer i sak C-102/02 Beuttenmüller, ECR 2004 p.I-5405, 

forslagets premiss 79. 
21 Henholdsvis C-106/89 Marleasing, ECR 1990 p.I-4135 og C-168/95 Arcaro, ECR 1996 p.I-4705. 
22 Begrepene «oppadgående vertikal direkte virkning» og «nedadgående vertikal direkte virkning» 

benyttes av generaladvokat Léger i C-201/02 Wells, ECR 2004 p.I-723, premiss 66. 
23  Jf.sak 14/83 Von Colson, ECR 1984 p.1891. Om prinsippet om direktivkonform tolkning, se for 

eksempel Ulla Neergaard & Ruth Nielsen, EU Ret, 4.utgave, København (2005) (heretter Neergaard 
& Nielsen), side 189 flg. 

24  Jf.forente saker C-6 og 9/90 Francovich, ECR 1991 p.I-5357. Om prinsippet om statens 
erstatningsansvar ved mangelfull implementering av direktiver, se for eksempel Neergaard & Nielsen, 
side 213. 
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hvilke samfunnssektorer som ligger til stat og kommune beror i stor grad på tradisjon og 
politiske hensyn. I tillegg er det en generell tendens – som fellesskapsretten har bidratt til 
– at staten som organisasjon er i utvikling mot markedsutsetting av offentlig virksomhet. I 
løpet av de siste tiårene har det skjedd privatisering i stor skala. Et annet trekk er at 
offentlige myndigheter engasjerer seg i privatrettslige aktiviteter på lik linje som private 
aktører.  

EF-domstolen fastslo allerede i Marshall-saken i 1986 at andre enn sentrale 
statsorganer er pliktsubjekt til direktiver.25 I Foster mot British Gas i 1990 uttalte 
domstolen at dette gjelder uansett rettslig organisasjonsform, og at en statlig bedrift kan 
være omfattet av staten.26 I Asfinag-saken fra 2004 ga EF-domstolen uttrykk for at et 
aksjeselskap utgjorde en del av staten.27

Når et direktiv kan påberopes overfor andre enn sentrale statsmyndigheter, kan 
rettspraksis etter min mening oppfattes som et uttrykk for at bestemte personer 
identifiseres med staten som pliktsubjekt. Hvem som identifiseres med staten beror for 
det første på EF-domstolens prinsipielle argumenter for og imot direkte virking, og for 
det andre på en vurdering av det aktuelle pliktsubjekt. EF-domstolen har vist forskjellig 
tilnærming til om et pliktsubjekt er omfattet av staten alt etter om det er et offentlig organ 
eller et selvstendig rettssubjekt.  

1.3 Den videre fremstilling 
Skillet mellom vertikal og horisontal direkte virkning gjør det aktuelt å problematisere 
når det er formålstjenlig at et direktiv får direkte virkning. Jeg vil derfor redegjøre for de 
argumenter og hensyn som gjør seg gjeldende for og imot direkte virkning overfor 
«staten» og «individer» som pliktsubjekter. Deretter vil jeg ta for meg utviklingen av 
statsbegrepet i EF-domstolens rettspraksis og diskutere tolkningen av statsbegrepet. Så vil 
jeg se på hvordan statsbegrepet kan stille seg i forhold til ulike selvstendige 
rettssubjekter, hensett til argumentene for og imot direkte virkning. Endelig vil gi noen 
betraktninger om statsbegrepets rekkevidde og videre utvikling. 

                                                 
25  Jf.sak 152/84, ECR 1984 p.723. 
26  Jf.sak C-188/89, ECR 1990 p.I-3313. 
27  Jf.sak C-157/02, ECR 2004 p.I-1477. 
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1.4 Hensyn i direkte virkning-spørsmålet 

1.4.1 Innledning 

De hensyn som EF-domstolen begrunner tolkninger og virkninger av fellesskapsretten 
med, er ofte ikke uttrykkelig forankret i traktatene, men fremgår av rettspraksis. Mange 
av hensynene er generelle, slik at deres gjennomslagskraft varierer med rettsområde og 
rettsspørsmål, først og fremst etter formålet med den konkrete rettsakt eller doktrine.  

En rekke av hensynene betegnes «prinsipper» i juridisk teori, men det er klart at 
fellesskapsrettslige «prinsipper» varierer i karakter, rekkevidde og gjennomslagskraft.28  I 
det følgende benytter jeg derfor begrepet «prinsipp» med forbehold om at benevnelsen 
ikke nødvendigvis er benyttet av EF-domstolen eller gir særlig legitimitet i forhold til 
andre hensyn.  

Generelt står hensyn som fremmer fellesskapets interesser sterkt i EF-retten. 
Problemstillingen er hvordan argumentene prinsipielt slår ut i forhold til sondringen 
mellom «stat» og «individ» som pliktsubjekt til direktiver.  

1.4.2 Effektivitetshensynet 

EF-domstolen benytter effektivitetsbetraktninger for å begrunne rettslige tolkninger som 
fremmer fellesskapsrettens gjennomslagkraft på alle rettsområder, i alle typer av rettslige 
spørsmål.  

Effektivitetshensynet er en forutsetning for at traktatene skal oppfylle fellesskapsrettsordenens karakter og 
formål.29 Effektivitetshensynet er foreslått traktatfestet i forslaget til ny konstitusjon.30  

Effektivitetshensynet er et sentralt verktøy til å sikre at fellesskapsretten får like 
virkninger i alle medlemsstater slik at EU fungerer som ett marked.31 
Effektivitetshensynet ligger dermed til grunn for domstolsskapte doktriner og 
prosessuelle rettigheter, og også direktivers direkte virkning. I Van Duyn fremhevet EF-
domstolen den effektive virkning av direktivet: 

                                                 
28  Se for eksempel T.C.Hartley, The Foundations of European Community Law, Oxford (2003) (heretter 

Hartley), side 133 flg. Om såkalte general principles of law se spesielt A.G.Toth, The Oxford 
Encyclopaedia of European Community Law, Oxford (1990) (heretter Toth), side 277 flg. Om 
begrepet «prinsipp» generelt, se for eksempel Hans Petter Graver, «I prinsippet prinsipiell – Om 
rettsprinsipper», Universitetet i Oslo, ikke publ. (2005). 

29 Se for eksempel sak 14/83 Von Colson, premiss 15, se note 24. 
30  Effektivitetsbestemmelser i forslaget er ifølge Accetto, Matej. & Zleptnig, Stefan, «The Principle of 

Effectiveness: Rethinking Its Role in Community Law» i: European Public Law vol.11 (2005) side 
375-403. (Heretter Accetto), Article I-19, I-29 og II-107, side 388. 

31 Accetto, side 379. 
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«...where the Community Authorities have, by directive imposed on Member States the 
obligation to pursue a particular course of conduct, the useful effect of such an act would be 
weakened if individuals were prevented from relying on it before their National Courts and if 
the latter were prevented from taking it into consideration as an element of Community 
Law.»32  

Effektivitetshensynet er dominerende i EFDs begrunnelser, og i juridisk teori oppfattes 
gjerne effektivitetshensynet som grunnlaget for direkte virkning. 

Det eksisterer noe ulike syn på hvorvidt effektivitetshensynet er grunnlaget for direkte virkning. Accetto 
åpner for at direkte virkning er et utslag av det mer altomfattende «effektivitetsprinsippet». 33 Prechal 
påpeker at effektivitetshensynet ikke innholdsmessig er et prinsipp, men at det er et tolkningsprinsipp, og at 
det er riktigere å si at det rettslige grunnlaget for direkte virkning er art. 249 tredje ledd fortolket etter den 
formålseffektiv tolkningsmetode.34  

Tatt i betraktning at EF-domstolen i Moorman35 slo fast at det rettslige grunnlaget for 
direktivers direkte virkning er artikkel 249 tredje ledd og art. 10, anser jeg 
effektivitetshensynets rolle å være en formålsbetraktning, som ved EFDs praksis er blitt et 
generelt fellesskapsrettslig tolkningsprinsipp.36

Effektivitetshensynet som tolkningsprinsipp betegnes tidvis effet utile.37 
Tolkningsprinsippet innebærer at regelens formål skal realiseres fullt ut, ved at regelen får 
videst mulig rekkevidde og sterkest mulig utslag i saken.38  

Effektivitetshensynet tilsier at direktivet får størst mulig gjennomslag i nasjonal rett, 
uansett om rettsforholdet er vertikalt eller horisontalt. Det sentrale er at bestemmelsene i 
direktivet må få like virkninger for rettssubjektene i ulike medlemsstater, ikke 
nødvendigvis at rettsreglene skal være likelydende. Direkte virkning er hensiktsmessig 
dersom det å legge direktivbestemmelsen som sådan til grunn kan reparere den 
mangelfulle situasjon, men effektivitetshensynet tilsier ikke nødvendigvis at direktivet må 
få direkte virkning. Dersom en like effektiv rettighet for rettighetshaver kan oppnås 
gjennom direktivkonform tolkning, kan effektivitetshensynet være ivaretatt.39  Om det 

                                                 
32 Premiss 12. Min uthevelse. 
33 Accetto, Side 375. 
34 Prechal 2005, side 219. 
35  Se note 11. 
36 Om effektivitetshensynet kan sies å være et «prinsipp» og i hvilken grad det er et selvstendig 

rettsgrunnlag, se Accetto. 
37  Se Vassilios Skouris «Effet Utile Versus Legal Certainty» i: European Business Law Review, vol.17 

(2006), side 241-255. 
38 Basert på en oversettelse fra engelsk, slik det er uttrykt av Toth, side 539. Direktivets «effet utile» er 

på engelsk «the useful effect». 
39  I denne retning Skouris, side 255.  
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kan formodes at direkte virkning generelt gir en mer effektiv eller sikker løsning for 
saksøker enn direktivkonform tolkning av nasjonal rett, vil jeg ikke ta stilling til.40  

Effektivitetshensynet kan betraktes som en overordnet, generell formålsbetraktning i 
fellesskapsretten.41 Det neste hensynet jeg skal omtale, «estoppel», er en mer spesifikk 
formålsbetraktning, som godt kan anses som en del av effektivitetshensynet. 

1.4.3 «Estoppel» 

Et sentralt element i EF-domstolens begrunnelse for direktivers direkte virkning, er 
argumentet om at en medlemsstat ikke kan påberope seg en rettslig eller faktisk 
omstendighet som følger av at staten ikke har overholdt sine forpliktelser, som argument 
mot å oppfylle disse forpliktelsene overfor individer. Domstolens formulering i Ratti var 
at staten «may not rely, as against individuals, on its own failure».42 Argumentet er basert 
på at staten har ansvar for gjennomføring av forpliktelsene, og at den derfor ikke kan 
påberope seg manglende gjennomføring overfor individene. I Becker formulerte 
EF-domstolen det slik: 

«A Member State which has not adopted the implementing measures required by the directive 
within the prescribed period may not plead, as against individuals, its own failure to perform 
the obligations which the directive entails.»43

I forlengelsen av dette, uttalte EF-domstolen noen år senere i Marshall at: 

«it is necessary to prevent the State from taking advantage of its own failure to comply with 
Community Law.»44

EF-domstolens uttalelser kan være et uttrykk for prinsippet som venire contra factum 
proprium.45 I teorien omtales EF-domstolens argument ofte som «estoppel».46 EF-
domstolen har ikke selv benyttet termen. Flere av generaladvokatene kaller argumentene 

                                                 
40  Mulighetene til å sikre effektiv virkning av direktivet vil bero på nasjonale rettsregler og den nasjonale 

domstolens metodemessige spillerom ved direktivkonform tolkning. Drøftes for eksempel av 
Prechal 2005, side 193 og Ojanen, side 222. 

41  Se for eksempel Accetto. 
42 Jf.sak 148/78, ECR 1979 p.1629, premiss 22. 
43 Premiss 24, som EF-domstolen har vist tilbake til senere, se note 14. 
44 Jf.sak 152/84, ECR 1986 p.723, premiss 46-49. 
45 Se Toth, side 542. 
46  Jf.generaladvokat Colomer i C-102/02 Beuttenmüller, ECR 2004 p.I-5405, premiss 79, Deirdre Curtin 

benytter begrepet «Community estoppel», i «The Province of Government: Delimiting the Direct 
Effect of Directives in the Common Law Context», i: European Law Review, vol.15 (1990), side 195-
223 (heretter Curtin), side 196 og 199. Thue kaller «estoppel» et prinsipp, side 82. 
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for «the nemo auditur principle» eller nemo auditur propriam turpitudinem allegans.47 Et 
annet begrep er «equity». 48

Prinsippets sentrale meningsinnhold i forhold til direktivers direkte virkning, er - 
uansett benevnelse49 - at «en stat ikke skal kunne tjene på sitt mislighold i forhold til 
borgerne,» slik Sejersted uttrykker det.50  

EF-domstolen viste første gang til argumentet i Ratti i 1979.51 Ettersom Van Duyn ikke 
ble helt godt mottatt i enkelte medlemsstater,52 kan argumentet ha vært et forsøk fra EF-
domstolens side på å formulere en begrunnelse for direktivers direkte virkning som lettere 
kunne aksepteres av medlemsstatene.53 Domstolen har senere vist til at argumentet er 
utledet av artikkel 249 tredje ledd om at direktiver er etter sin karakter er bindende for 
staten.54  

EF-domstolen viser i dag både til effektivitetshensynet og «estoppel»-argumentet der 
den gir direktiver vertikal direkte virkning.  

Hartley mener sistnevnte er det sterkeste argumentet for direkte virkning og han skiller det fra 
effektivitetshensynet.55 Sejersted og Prechal fremhever effektivitet som dominerende begrunnelse for 
direkte virkning. Førstnevnte påpeker at selv om EF-domstolen lagt til argumenter for direkte virkning 
siden Van Duyn, nemlig argumentet i Ratti, så er det dominerende argument effektivitetsbetraktninger.56 
Prechal fremhever direktivets karakter og effet utile.57 

Hvorvidt effektivitetshensynet eller «estoppel» er mest dominerende i praksis, er et 
spørsmål uten særlig praktisk betydning. Slik jeg ser det, virker EF-domstolens 
«estoppel»-argumentasjon for at fellesskapsretten skal sikres effektiv virkning i 
rettsforholdet mellom et individ og staten. Argumentet(-ene) kan dermed anses som mer 
spesifikke formålsbetraktninger, som i bunn og grunn må ha opphav i 
effektivitetshensynet.  

                                                 
47 Slik generaladvokat van Gerven i Foster, premiss 5, og i C-262/88 Barber, ECR 1990 p.I-1889, 

premiss 49. 
48 Hartley, side 208. 
49  Om ulike benevnelser, se Curtin side 197. 
50 Side 50.  
51 Anthony Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford (1999) (heretter Arnull), side 

123. Som begrunnelse for direkte virkning.  
52 Doktrinen møtte motstand i franske og tyske domstoler, se for eksempel sak 70/83 Kloppenburg, 

ECR 1984 p.1075. 
53 I denne retning Curtin, side 197, og Prechal 2005, side 223. 
54 Jf. Marshall, premiss 46-49, se note 45, og Moorman, se note 11. 
55 Hartley, side 208-209. 
56 Arnesen i: Sejersted m.fl., EØS-rett, side 224. 
57 Prechal 2005, side 218. 
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Argumentasjonen består etter min oppfatning av to formålsbetraktninger, sitert ovenfor 
i kronologisk rekkefølge i henholdsvis Ratti og Marshall. Den første er argumentet om at 
staten ikke kan påberope seg den situasjon som følger av den mangelfulle gjennomføring 
overfor rettighetshaver etter direktivet. I dette ligger muligens en slags sanksjonsvirkning. 
Den andre formålsbetraktningen er at det må forhindres at staten får fordeler av sin 
mangelfulle pliktoppfyllelse, og slik sikre at staten ikke skal kunne omgå sine 
direktivforpliktelser: 

«…the Member State to which a directive is addressed cannot evade the obligations imposed 
by the directive in question.» 58

Dette spesielle hensynet vil jeg heretter referere til som omgåelseshensynet. Denne 
formålsbetraktningen kan etter mitt syn betraktes som et generelt argument for at 
direktivet forplikter medlemsstaten, og må sees i sammenheng lojalitetsplikten i 
EF-traktaten artikkel 10. 

Et spørsmål er om EF-domstolens argumentasjon må få betydning for hvem et direktiv 
kan forplikte ved direkte virkning. I Dori viste EF-domstolen til at «estoppel»-argumentet 
ikke kan gjøres gjeldende mot et «individ».59  

Dette kan være en del av bakgrunnen for at EF-domstolens uttalelser om at «the State 
may not plead its own wrong» i juridisk teori er blitt oppfattet som uttrykk for at direkte 
virkning er en sanksjon overfor den enkelte medlemsstat.60 Generaladvokat Colomer har 
uttrykt argumentets betydning for grensedragningen mellom vertikal og horisontal direkte 
virkning på følgende vis:  

«The possibility of invoking measures is founded on what is known as the ‘sanction effect’, 
or estoppel in English legal terminology, the basis for which is the fact that the Member State 
in question has failed to fulfil its obligation to implement those measures adequately, rather 
than on the material effect of the subject-matter of the measures. The main consequence of 
that theory is that a directive may be invoked only as against a Member State which has failed 
to implement that directive or has failed to do so correctly.» 61

Sitatet illustrerer tre oppfatninger i juridisk teori. For det første at det ligger en 
sanksjonsvirkning i «estoppel». For det andre at sanksjonsvirkningen er sentral i forhold 
til hvem som er pliktsubjekter. For det tredje at sanksjonsvirkningen er grunnlaget for 
doktrinen om direkte virkning («is founded on»).  

Til det første kan bemerkes at EF-domstolen ikke har gitt uttrykkelig uttrykk for at å 
sanksjonere medlemsstaten er et formål med direkte virkning. Sanksjonsvirkning som 
                                                 
58 Moorman, premiss 22. 
59 Premiss 23. 
60 Jf.blant annet generaladvokat Lenz’ forslag i Dori, premiss 55, og Craig & De Bùrca, side 206. 
61 I Beuttenmüller, premiss 79, jf.note 46. Han uttrykker imidlertid sin uenighet med denne begrunnelsen 

for direkte virkning, og han er prinsipielt uenig i skillet mellom vertikal og horisontal direkte virkning.  
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formål med direkte virkning må eventuelt innfortolkes i utsagnet «the State may not plead 
its own wrong».  

Når det gjelder den andre oppfatningen, må det presiseres at direkte virkning er en 
konsekvens av medlemsstatens mangelfulle gjennomføring, og som sanksjon vil stå i 
forhold traktatbruddsansvaret. Dette argument kan ikke anføres som argument for direkte 
virkning overfor «individer».62  

Sanksjonsvirkningen blir etter en slik tilnærming grensedragende i forhold til 
pliktsubjektene til direktiver. I juridisk teori er det stilt spørsmål ved at sanksjonen i sin 
logikk bare har faktisk virkning overfor det rettssubjekt som er forpliktet til å 
gjennomføre den aktuelle bestemmelsen.63 Den eventuelle sanksjonsvirkningens i 
forhold til hvem som kan være pliktsubjekter omfattet av statsbegrepet, vil jeg komme 
tilbake til i forbindelse med rettspraksis om statsbegrepet.64 Sanksjonselementets 
angivelige betydning for direkte virkning-spørsmålet i seg selv, kan ligge i at den er 
oppfattet som grunnlag og begrunnelse for direkte virkning, jf. generaladvokat Colomer 
ovenfor, og slik også generaladvokat van Gerven:  

«Accordingly, the principle «the State cannot plead its own wrong» or the principle nemo 
auditur turpitudinem allegans were held to constitute the basis for vertical direct effect.» 65 

Prechal diskuterer om «estoppel» kan utgjøre et grunnlag for direkte virkning inngående, 
og mener at når juridisk teori og EF-domstolen selv legger vekt på «estoppel» som 
grunnlag for direktivers direkte virkning, kan det svekke doktrinens kjerne.66 

Etter min vurdering er det viktig å skille mellom hva som er rettslig grunnlag og hva 
som er argumenter for direkte virkning. I Moorman uttalte EF-domstolen: 

«It follows from the binding effect which the third paragraph of Article 189 [249] ascribes to 
directives and the obligation of cooperation laid down in Article 5 [10] that the Member State 
to which a directive is addressed cannot evade the obligations imposed by the directive in 
question. (…) the right of an individual (…) to rely on a (…) directive (…) is based on the 
combined provisions.» 67

Det er etter mitt syn mest forenlig med Moorman å si at traktaten er grunnlaget for direkte 
virkning, og at argumentet om at den direkte virkning vil sikre at staten ikke kan omgå 
sine forpliktelser («cannot evade») er utledet av traktaten, ved effektivitetsfortolkning. 
«Estoppel» må i realiteten betraktes som en formålsbetraktning. Den eventuelle 

                                                 
62 Jf. Dori, premiss 23. 
63  Jf.generaladvokat Jacobs’ forslag i C-316/93 Vaneetveld, ECR 1994 p.I-763, premiss 20 
64  I kapittel 2. 
65 Jf.forslag i Foster, premiss 5. Min uthevelse. 
66  Prechal 2005, side 224. 
67 Premiss 22 og 24. Se note 11. 
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sanksjonsvirkning i «estoppel» kan etter mitt syn ikke antas å være et vilkår for direkte 
virkning.  

Rettspraksis underbygger at sanksjonsvirkning ikke er et vilkår eller et formål for at et en rettsakt kan få 
direkte virkning, ettersom traktatregler kan få horisontal direkte virkning uten at «estoppel» gjør seg 
gjeldende.68 Når det gjelder direktiver kan de uansett om det inntrer noen «sanksjonsvirkning» ha 
virkninger i intern rett i kraft av forrangsregelen eller prinsippet om direktivkonform tolkning, eller legges 
til grunn som sådan uten at det er betegnet som horisontal direkte virkning, men likevel er i et rettsforhold 
mellom private.69 

Prechal kan ha rett i at en fokusering på sanksjonselementet reduserer poenget med 
direkte virkning – nemlig at individene får håndhevet sine rettigheter – til en bivirkning 
av direkte virkning, og ikke et formål.70  

Likevel mener jeg «estoppel» har sin relevans som et argument for direkte virkning, 
nemlig som en formålsbetraktning ved tolkningen av «staten» som pliktsubjekt etter 
artikkel 249 tredje ledd, til å sikre direktivet effektiv virkning. Hvordan «estoppel» kan 
virke overfor de ulike typer av pliktsubjekter, kan være et interessant spørsmål.   

1.4.4 Legalitetsprinsippet 

1.4.4.1 Innledning 

Legalitetsprinsippet er et helt grunnleggende og sentralt rettsprinsipp i fellesskapsretten 
og i medlemsstatenes nasjonale rettssystemer. Det fellesskapsrettslige legalitetsprinsippet 
har sammenheng med de felles legalitetshensyn som finnes i medlemsstatenes konstitu-
sjoner og rettstradisjoner. Legalitetsprinsippet stiller først og fremst opp et krav om at alle 
myndighetshandlinger må ha hjemmel, av en viss kvalitet. Kvalitetskravet i skandinavisk 
rett innebærer at loven må være tilgjengelig, publisert og tilstrekkelig klar. Jeg behandler 
disse kravene under prinsippet om legal certainty. 71

Legalitetsprinsippet som hjemmelskrav for direktivers direkte virkning har en side til 
fellesskapets kompetanse i forhold til medlemsstatene, og en side til fellesskapets 
kompetanse overfor borgerne. EF-trakteten artikkel 249 tredje ledd er hjemmelen for 
direktivers virkninger, både overfor medlemsstatene og overfor individene, ettersom 
traktatene er innlemmet i medlemsstatenes interne lovgivning. 
                                                 
68  Jf.sak 43/75 Defrenne, ECR 1976 p.455. 
69 Der direktivet ikke tar sikte på å gi rettigheter og plikter til individer, jf.sak C-194/94 CIA Security, 

ECR 1996 p.I-2201. Staten var pliktsubjekt etter bestemmelsenes innhold. 
70 Side 224. Se også Skouris, side 244. 
71 Det er mulig at denne siden av det skandinaviske legalitetsprinsippet i fellesskapsretten overlappes 

eller konsumeres av prinsippet om legal certainty, jf.Prechal 2005, side 256, og C-108/01 Parma, 
ECR 2003 p.I-5121, premiss  95. 
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1.4.4.2 Forholdet til medlemsstatene 

EF-traktaten art. 5 og 7 fastslår at fellesskapets institusjoner må ha hjemmel i traktatene 
for å kunne treffe tiltak i forhold til medlemsstatene. EF-traktaten overfører myndighet fra 
medlemsstatene til Fellesskapet til å gi rettsakter innenfor avgrensede områder. 

Når traktaten i art. 249 tredje ledd fastslår direktivets virkninger som rettsakt, og 
EF-domstolen tolker art. 249 tredje ledd slik at den gir grunnlag for at direktiver kan få 
direkte virkning, utgjør traktatregelen grunnlaget for hvilke personer som direktivet 
forplikter. Ettersom direktiver etter artikkelens ordlyd forplikter medlemsstatene, og som 
rettsakt er adressert til medlemsstatene, er legalitetsprinsippet ikke til hinder for at 
direktiver får direkte virkning overfor «staten». 

1.4.4.3 Forholdet til individene 

EU-traktatens artikkel 6 fastslår at grunnleggende rettigheter, blant annet «slik de følger 
av de forfatningstradisjoner som er felles for medlemsstatene» skal respekteres «som 
generelle prinsipper i Fellesskapets rett». 72 Legalitetsprinsippet er et helt grunnleggende 
rettsprinsipp i de fleste medlemsstater. 

Det statsrettslige legalitetsprinsipp beskytter borgerne mot at de blir pålagt plikter eller 
utsatt for inngrep uten at det foreligger hjemmel i nasjonal rett.73 Som følge av dette må 
fellesskapsplikter - enten de er pålagt direkte av fellesskapet eller blir gyldige overfor 
individet etter nasjonal gjennomføring – ha tilstrekkelig hjemmel.  

Hvilke virkninger mangelfullt gjennomførte direktiver kan ha overfor individer, beror i 
første instans på fellesskapets kompetanse i forhold til borgerne og i andre instans på 
medlemsstatens kompetanse i forhold til borgerne. Når direktivet er gjennomført, er den 
nasjonale gjennomføringslovgivningen hjemmelen overfor individer. Når direktivet ikke 
er blitt (tilstrekkelig) gjennomført i medlemsstaten, er det det fellesskapsrettslige 
grunnlaget for direktivers direkte virkning, EF-traktaten artikkel 249 tredje ledd (jeg ser 
bort fra artikkel 10 i denne forbindelse), som blir hjemmelen i nasjonal rett. 
Traktatartikkelens ordlyd er at direktivet er bindende «for alle medlemsstater det er rettet 
til». EF-domstolen har tolket ordlyden slik at fellesskapet ikke har kompetanse til å gi 
direktiver direkte virkning i forhold til individene. Således uttaler EF-domstolen i Dori:  

«The effect of extending that case-law to the sphere of relations between individuals would be 
to recognize a power in the Community to enact obligations for individuals with immediate 

                                                 
72  Forholdet mellom medlemsstatenes konstitusjoner og fellesskapretten er omdiskutert, se Neergaard 

& Nielsen, side 199 flg. 
73 I anglo-amerikansk rett «The Rule of Law», som i det store og hele har samme innhold som det 

skandinaviske legalitetsprinsippet. For mer om det skandinaviske legalitetsprinsipp i denne 
sammenheng, se Torkel Opsahl «Gjennomføring av fellesskapslovgivning, særlig direktiver, i 
Skandinavia» i Lov & Rett (1971) side 97-116, side 100. 
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effect, whereas it has competence to do so only where it is empowered to adopt 
regulations.»74

Ettersom EF-domstolen legger vekt på «power», mener jeg det er naturlig å slutte at 
EF-domstolen viser til fellesskapets kompetanse, og at Dori viser til 
kompetansebegrensningen i legalitetsprinsippets hjemmelskrav.75 Uttalelsen kan tolkes 
dithen at når Fellesskapet benytter sin kompetanse til å gi direktiver, er denne 
kompetansen begrenset til nettopp ikke å kunne pålegge individer forpliktelser. Det vil 
således være i strid med avtalen mellom Fellesskapet og medlemslandene å gi direktiver 
horisontal direkte virkning.76  

Når artikkel 249 tredje ledd gir hjemmel for direkte virkning av direktiver overfor 
«staten», men ikke hjemmel overfor individer, mener jeg at dette kan sees som en følge 
av at legalitetsprinsippet virker på fellesskapsrettslig nivå som på nasjonalt nivå. Det vil 
først og fremst være det nasjonale legalitetsprinsippet, som krever at nasjonale domstoler 
har hjemmel for å konstatere en regel som forplikter individer - noe som ikke er tilfellet 
der direktivet ikke er (tilstrekkelig) gjennomført– som vil utgjøre et hinder for at et 
direktiv kan få direkte virkning. Det fellesskapsrettslige legalitetsprinsippet tar opp i seg 
dette, slik at også dette vil utgjøre et hinder.77  

Legalitetsprinsippets hjemmelskrav utgjør en skranke der det er tale om å pålegge 
individet en plikt eller gjøre inngrep i hans rettigheter. EF-domstolen har likevel funnet at 
direktiver kan legges til grunn for løsningen av rettstvister i horisontale rettsforhold under 
bestemte forutsetninger. 

Det må være klart at legalitetsprinsippet har grunnleggende betydning for spørsmålet 
om direkte virkning, som et krav om hjemmel for å pålegge individer plikter. Muligens 
har ikke bare legalitetsprinsippets materielle side, men også prinsippets formelle side en 
betydning i forhold til problematikken direktivers direkte virkning. Spørsmålet er om 
legalitetsprinsippets formelle side - at lov er nødvendig for å oppheve lov – kan medføre 
at rettsspørsmålet direkte virkning stiller seg forskjellig i ulike 
rettsanvendelsessituasjoner. 

EF-domstolen har i mange saker hvor direkte virkning er påberopt i horisontale rettsforhold, kommet til at 
direktivet kunne legges til grunn, men sett bort fra problemstillingen «direkte virkning». Direktiver kan 

                                                 
74 Premiss 24. 
75 Prechal 2005, side 256. 
76  Hvorvidt kompetansespørsmålet stiller seg annerledes når fellesskapet på det aktuelle rettsområde har 

hjemmel til å gi forordninger, vil jeg ikke ta stilling til. Jeg tviler på at det er en praktisk 
problemstilling. 

77  Imidlertid vil dette bare gjøre seg gjeldende i medlemsstater har en dualistisk tilnærming til 
folkerettslige forpliktelser i motsetning til medlemsstater som praktiserer monisme, slik Nederland. 
Jeg vil ikke gå nærmere inn på dette her. 
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påberopes til ulike formål, og enhver vurdering av direkte virkning er uløselig knyttet opp til hvordan det 
skal anvendes i den foreliggende sak.78  

For det første er det klart at et direktiv kan legges til grunn dersom det kun fører til at en nasjonal rettsregel 
settes til side, uten at direktivbestemmelsen trer i stedet for den nasjonale bestemmelse. Såkalt 
«ekskluderende virkning» skjer ut fra forrangsprinsippet.79 Det kan skilles mellom slik «exclusion» og 
situasjoner der direktivet er påberopt til «substitution».80 Dette første er typisk der direktivet benyttes til 
legalitetskontroll.81 Etter EF-domstolens rettspraksis kan en privat part få en direktivbestemt «rett», uten at 
dette medfører en motsvarende «plikt» for motparten. Grensedragningen kan være subtil, og det er 
omdiskutert hvorvidt det er «direkte virkning» når individet må avstå fra en rettighet.82

For det andre må det ved anvendelsen i horisontale rettsforhold sannsynligvis skilles mellom direktivers 
art. I Pfeiffer uttalte EF-domstolen at: 

«even a clear, precise and unconditional provision of a directive seeking to confer rights or 
impose obligations on individuals cannot of itself apply in proceedings exclusively between 
private parties.»83 

Uttalelsen kan enten tolkes dit hen at direktiver ikke kan få noen form for anvendelse i privatrettslige saker, 
eller slik at kun direktiver som tar sikte på å gi rettigheter og pålegge plikter til privatpersoner, ikke kan 
legges til grunn i horisontale relasjoner, nettopp fordi de regulerer rettsforhold mellom private parter. 84  

Det første tolkningsalternativet utelukker «ekskluderende virkning», og kan derfor neppe være riktig. 
EF-domstolen ga ikke uttrykk for noe skille mellom ulike typer anvendelse av direktivet i Pfeiffer. Det 
andre tolkningsalternativet synes derimot å harmonere med tidligere rettspraksis.85  

Legalitetsprinsippets hjemmelskrav gjelder alle virkninger som direktiver kan ha i nasjonal rett. Nasjonale 
myndigheter har plikt til å sørge for at direktiver får effektiv virkning, spesielt gjennom direktivkonform 
tolkning av nasjonal rett. Plikten gjelder imidlertid bare om og så langt som myndighetene og domstolene 
har hjemmel i nasjonale rettsregler til å realisere direktivets formål.86

Så vidt jeg kan se av EF-domstolens rettspraksis, er begrepet «horisontal direkte 
virkning» forbeholdt situasjoner der det er snakk om å pålegge private rettssubjekter 

                                                 
78 Prechal 2005, side 306. 
79  Se Lenaerts, og Craig & De Bùrca, side 221. 
80  Jf.generaladvokat Léger i C-287/98 Linster, ECR 2000, p. I-6917, premiss 57. 
81 Både for nasjonale lovregler, forvaltningsvedtak eller private avtalebestemmelser, som i CIA Security, 

ovenfor note 70, i en tvist mellom private for å utelukke anvendelse av en nasjonal lovbestemmelse, 
slik at den ene parten mistet en legal fordel. I C-441/93 Panagis Pafitis, ECR 1996 p.I-1347, ble et 
fordelaktig selskapsvedtak (sett fra den ene partens ståsted) satt til side. 

82  Se for eksempel Ensig Sørensen, side 138. 
83 Jf.sak C-397-403/01, ECR 2004 p. I-8835, Premiss 109. Min uthevelse. 
84 Jf.Editorial Comments: «Horizontal direct effect – A law of diminishing coherence?», i: Common 

Market Law Review, vol.43 (2006), side 1-8, (heretter Editorial Comments CML Rev2006) på side 5 
og generaladvokat Tizzano i forslag i C-144/04 Mangold, ECR 2005 p.I-9981, premiss 78. 

85  Slik som CIA Security, nevnt ovenfor note70. 
86 Jf. Von Colson, premiss 28. Se note 24. 
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plikter som er positivt angitt i direktivet. Domstolens rettspraksis kan tyde på at det bare 
er når legalitetsprinsippets hjemmelskrav er til hinder for det, at et direktiv ikke kan få 
direkte virkning. 

Hvor sterkt legalitetsprinsippet hjemmelskrav står i forhold til individer, kan imidlertid 
også ha en side til legalitetsprinsippets formelle side – det må lov til for å oppheve lov. Et 
spørsmål kan være om individet nyter en «sterkere» beskyttelse mot direkte virkning der 
den nasjonale rettsregel gir et påbud til individet om å handle i strid med direktivet, enn 
der direktivet medfører en forpliktelse for individet, som ligger innenfor det 
handlingsrom som individet har i nasjonal rett. Forskjellen er at nasjonal rett ikke må 
settes til side for at direktivets løsning realiseres.  

1.4.4.4 De beskyttede personer 

Generelt beskytter legalitetsprinsippet ikke bare «borgere» i form av fysiske personer, 
men også alle andre privatrettslige personer. 87 I norsk rett er det omdiskuert hvorvidt 
selvstendige offentlige personer er beskyttet.88 I forhold til direkte virkning av direktiver, 
er det imidlertid bare de rettssubjekter som ikke er omfattet av «staten», som er beskyttet 
mot direkte virkning, fordi hjemmelskravet er oppfylt overfor «staten». Når 
EF-domstolens tolkning av begrepet «staten» blir avgjørende for direkte virkning, er det 
etter mitt syn et aktuelt spørsmål om legalitetsprinsippet kan utgjøre en begrensning for 
statsbegrepets rekkevidde i forhold til «individer» som er beskyttet av nasjonale 
legalitetsprinsipper. 

1.4.5 Legal certainty 

1.4.5.1 Innledning 

Foruten legalitetsprinsippet, er avvisningen av horisontal direkte virkning begrunnet i 
rettssikkerhetsbetraktninger. EF-domstolen har lagt vekt på legal certainty som en 
generell begrensning for virkningene som direktiver – og for så vidt andre rettsakter - kan 
få i intern rett der dette medfører direkte plikter for individer.89  

Prinsippet legal certainty har grunnleggende betydning som a general principle of law 
på tvers av fellesskapets rettsområder, og er opphav til mer spesifikke rettslige prinsipper 
på avgrensende områder.90  

                                                 
87  Eivind Smith, «Legalitetsprinsippets hjemmelskrav og subjekter», i: Tidsskrift for 

Rettsvitenskap 1978, s. 655-691, (heretter Smith), side 676. 
88  Smith går så langt som å hevde at alle juridiske personer er beskyttet, uten hensyn til om de er 

offentlige eller private i sin karakter, side 682. 
89 Se om prinsippet i Skouris. 
90 Toth, side 348. Se også Hartley, side 146. 
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Rettsregler med utspring i fellesskapsretten må tilfredsstille visse krav om 
tilgjengelighet, publisitet og presisjon for å kunne pålegge individer plikter. Grunnlaget 
for dette er utvilsomt rettssikkerhetsbetraktninger.  

Legal certainty dekkes av begrepet rettssikkerhet på norsk. I dansk utgave av EF-domstolens avgjørelser, 
oversettes legal certainty til «retssikkerhedsprincippet».91 Begrepet rettssikkerhet i skandinavisk 
termonologi kan være svært vidt; det brukes om en rekke ulike individuelle rettigheter og dessuten 
allmennhetens interesser.92 Etter min mening kan begrepet «rettssikkerhet» bli upresist som et substitutt for 
begrepet legal certainty i relasjon til direktivers direkte virkning. I den videre drøftelse vil jeg skille mellom 
legal certainty, som gjelder EF-domstolens rettssikkerhetsbetraktninger i tilknytning til direktivers direkte 
virkning, og «rettssikkerhet» i den videre betydning alminnelig rettssikkerhet, som også inkluderer 
hensynet til legal certainty.  

Legal certainty kan utgjøre et direkte hinder for anvendelsen av fellesskapsrettsakter 
overfor individer, og det kan begrense hvilke virkninger en rettsakt kan ha når den først 
får anvendelse. 

EF-domstolen har uttalt at legal certainty er et hinder for at direktiver kan få direkte 
virkning der pliktsubjektet er et individ, jf. Wells: 

«the principle of legal certainty prevents directives from creating obligations for individuals. 
For them, the provisions of a directive can only create rights.» 93

Prinsippet om legal certainty innebærer at rettsstillingen til individene skal fremgå klart 
og utvetydig, slik at individene kan forutse hvilke plikter fellesskapsretten pålegger 
dem.94 Fellesskapsrettslige regler må være sikre med hensyn til sine virkninger og 
forutsigbare for reglenes subjekter.95 Videre må bestemmelsene må være gjort 
tilgjengelige og publisert på en slik måte at individene kan forutse det presise omfanget 
av sine plikter. Mangelfull publisering kan forhindre at regelen kan gjøres gjeldende.96 

EF-domstolens avvisning av direktivers horisontal direkte virkning er omdiskutert i 
forhold til legal certainty.97  

Legal certainty kan etter mitt syn utgjøre et hinder for direkte virkning hensett til 
kravet om en klar og forutsigbar rettstilling for individet. Fellesskapsretten forutsetter at 
                                                 
91 Jf.sak C-201/02 Wells, ECR 2004 p.I-723, premiss 56. 
92  Se Jon Gisle, Jusleksikon, 2.utgave, Oslo (2002) side 247, og Niels Fenger, Forvaltning og fællesskab 

–Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar 
sameksistens, København (2004), side 42. 

93 Jf.sak C-201/02 Wells, ECR 2004 p.I-723, premiss 56. 
94 Blant annet sak 257/86 Kommisjonen mot Italia, ECR 1988 p.3249, premiss 12. 
95 Jf.sak 325/85 Kommisjonen mot Irland, ECR 1987 p.5041, premiss 18. 
96  Jf.sak C-108/01 Parma, ECR 2003 p.I-5121 (om en forordning). 
97  Om legal certaintys krav til reglenes innhold, se generaladvokat Lenz forslag til avgjørelse i Dori, 

premiss 70. Når det gjelder publisering, så publiseres direktiver i dag på lik linje med forordninger, jf. 
EF-traktaten art. 254. Om publisering i forhold til notifikasjon, er Prechal inne på dette, side 256-257. 
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direktiver gjennomføres i nasjonal rett, og gir individer en forventning om at direktiver 
ikke er forpliktende for dem uten korrekt implementering i nasjonal rett. Individet må 
kunne innrette seg etter gjeldende (internrettslige) regler, og dets rettstilling må fremgå av 
disse så det er klart hvilke rettigheter og plikter individet har. 

Generelt er legal certainty ikke i sin art absolutt. 98 EF-domstolens praksis viser at 
legal certainty ikke er et absolutt hinder for direktivers virkninger utenom horisontal 
direkte virkning. 

For det første er det, som nevnt ovenfor, kun et spørsmål om «direkte virkning» i situasjoner hvor det 
medfører at individer blir pålagt en plikt med grunnlag i direktivet, slik at «eksluderende» direkte virkning 
er ikke omfattet av problemstillingen horisontal direkte virkning. Dette viser at legal certainty ikke er 
absolutt med hensyn til fratakelsen av rettigheter etter nasjonal rett.   

For det andre er legal certainty ikke til hinder for vertikal direkte virkning selv om det fører til negative 
følgevirkninger for individer. Vertikal direkte virkning er like «berettiget» der den direkte virkning går ut 
over en tredjepart som er privat – dette ble dertil uttrykkelig uttalt av EF-domstolen i Wells:  

«As to that submission, the principle of legal certainty prevents directives from creating 
obligations for individuals. For them, the provisions of a directive can only create rights (…). 
Consequently, an individual may not rely on a directive against a Member State where it is a 
matter of a State obligation directly linked to the performance of another obligation falling, 
pursuant to that directive, on a third party (…). 

On the other hand, mere adverse repercussions on the rights of third parties, even if the 
repercussions are certain, do not justify preventing an individual from invoking the provisions 
of a directive against the Member State concerned.» 99

Ettersom indirekte virkninger og avståelse av rettigheter som følge av direktivets anvendelse kan utgjøre en 
stor kostnad for individet, kan det ikke utelukkes at grensen mellom «obligation» og «repercussion on a 
right» går på bekostning av individets legal certainty fordi det i realiteten kan betraktes som subjekt til en 
«plikt». 

For det tredje er legal certainty sannsynligvis heller ikke absolutt ved direktivkonform tolkning. 
EF-domstolen presiserte relativt nylig i Pfeiffer at plikten til direktivkonform tolkning 

«requires the national court to consider national law as a whole in order to assess to what 
extent it may be applied so as not to produce a result contrary to that sought by the directive.» 
100  

EF-domstolen påla videre uttrykkelig nasjonale domstoler å bruke de tolkningsmetoder som den har til 
rådighet – og for øvrig «whatever lies within its jurisdiction» – for å unngå konflikt med direktivet.101 EF-

                                                 
98 Se Toth, side 350, og Arnull, side 192. 
99 Jf. Wells, premiss 57, som Skouris påpeker, side 245. 
100 Premiss 115. 
101 Premiss 116 og 118. 
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domstolen kan derfor synes å ha styrket prinsippet om direktivkonform tolkning som verktøy for nasjonale 
domstoler.102 Grensen går ved at plikten gjelder bare om og så langt som det er mulig – «so far as 
possible».103 Forut for Pfeiffer, hevdet kritikerne at direktivkonform tolkning fører til rettslig usikkerhet for 
individene, siden nasjonale domstoler kan strekke på nasjonal lovgivning.104 Det kan innvendes at 
kritikken overser at direktivet er en av flere tolkningsfaktorer som nasjonale domstoler benytter seg av ved 
presiseringen av nasjonale bestemmelser.105 Likevel er det ikke tvil – også etter Pfeiffer - om at dersom 
nasjonale domstoler er under press kan dette potensielt utfordre rettssikkerheten.106

For det fjerde, betyr ikke avvisningen av at direktiver kan få horisontal direkte virkning i en sak, at en 
løsning må søkes i nasjonal rett. EF-domstolen har anvendt andre fellesskapsrettslige rettsgrunnlag enn 
direktiver, selv i saker der kun direktivet er påberopt. Nytt er at general principles of law - 
fellesskapsrettigheter som ikke er traktatfestet - kan danne rettsgrunnlag for løsningen i horisontale 
rettsforhold. I Mangold gjaldt saken en arbeidsavtale mellom private parter, og ettersom direktivet ikke 
kunne anvendes, ga EFD anvisning på at prinsippet om ikke-diskriminering på grunnlag av alder måtte 
anvendes som grunnlag for å tilsidesette en bestemmelse i en arbeidsavtale.107 EF-domstolens 
rettsanvendelse er kritisert som uforutsigbar og uklar.108 Min oppfatning er at slike løsninger neppe kunne 
antas dersom legal certainty er absolutt.  

Når tolkningsprinsipper medfører at private kan bli pålagt byrder som følge av særlige former for 
anvendelse av direktivet eller andre rettskilder, er EF-domstolens rettspraksis ikke så entydig at individer 
kan feste lit til avvisningen av horisontal direkte virkning. Begrepet «direkte virkning» blir komplisert når 
direktivets formål realiseres gjennom andre grunnlag enn direktivet, med samme resultat som direkte 
virkning.109 Prechal mener at det kan spørres om ikke EF-domstolens praksis omkring direktivers direkte 
virkning er blitt så innfløkt «at systemet – hvis det finnes et – er blitt uanvendelig for nasjonale domstoler 
og fullstendig tilsløret for individet».110 Jeg mener at verken prinsippet i seg selv eller rettskildebildet sett 
under ett er klart og ubetinget. I stor grad avhenger spørsmålet av rettslige vurderinger, som etter mitt syn 
må anses å være så komplekse at rettstillingen til individer ikke er klar og forutsigbar for en alminnelig 
borger. I tillegg kommer det vide statsbegrep som EF-domstolen har lagt til grunn for vertikal direkte 
virkning, hvor rubriseringen av pliktsubjektet har avgjørende betydning. 

Den prinsipielle tilnærming EF-domstolen har hatt til legal certainty – idet EF-domstolen ikke har gått inn 
på en vurdering av de innholdsmessige krav i hensynet til legal certainty i det uttrykkelige spørsmål om 
«direkte virkning» - er problemfri så fremt pliktsubjektet er enten «staten» eller «et individ». I klart 
tvilsomme tilfeller med hensyn til om pliktsubjektet er «staten», for eksempel der staten ikke eier, gjenstår 

                                                 
102 Editorial Comments CML Rev2006, side 4. 
103 Premiss 113-119. 
104 Jf.generaladvokat Jacobs’ forslag til avgjørelse i C-316/93 Vaneetveld, ECR 1994 p.I-763, premiss 31, 

se også Curtin, side 221, Paul Craig «Directives: Direct Effect, Indirect Effect and the Construction of 
National Legislation», i: European Law Review, vol.22 (1997), side 519-538 (heretter Craig 1997), på 
side 527, Craig & De Bùrca, side 214. 

105  Tuomas Ojanen, The European Way, Saarijärvi (1998) (heretter Ojanen), side 242-243. 
106 Editorial Comments CML Rev2006, side 4. 
107  Jf.sak C-144/04 Mangold, ECR 2005 p.I-9981, premiss 75-77. 
108  Se Editorial omments CMLRev2006. 
109  Slik Mangold. 
110  Prechal 2005, side 10. Min oversettelse. Se også Arnull, side 142. 

 19



det å se om denne tilnærmingen kan holde. En anvisning på vurdering av konkret legal certainty, kan 
utfordre avvisningen av horisontal direkte virkning, med hensyn til at individer ikke er adressat til art. 249 
tredje ledd og at legalitetsprinsippet er prinsipielt til hinder for direkte virkning. 

Etter mitt syn gir rettspraksis grunn til å se først og fremst legalitetsprinsippet som et 
hinder for at direktiver kan få direkte virkning overfor «individer», og vurdere legal 
certainty i sammenheng med legalitetsprinsippet. Det krav individer har på en klar og 
forutsigbar rettstilling, vil dermed relatere seg til forventningen om at legalitetsprinsippet 
beskytter dem mot direkte virkning. 

Ettersom individet må kunne forutse sin rettsstilling med hensyn til sine plikter, må det 
etter mitt syn antas at individet like fullt må være i stand til å forutse hvem reglene gjelder 
for. Pliktsubjekter som er individer etter nasjonale rettslige skillelinjer, kunne ha en 
forventning om at det bedømmes som individ også i forhold til direktivers direkte 
virkning.  

I den grad fellesskapsretten medfører at et «individ» etter nasjonal rettslig 
klassifisering ikke bedømmes som et «individ» i forhold til direktivers direkte virkning, 
taler legal certainty for at individets rettstilling fremgår klart og utvetydig. Derfor mener 
jeg at en regel om hvilke personer som kan være pliktsubjekter til et direktiv, bør ivareta 
prinsippet om legal certainty med hensyn til presisjon, tilgjengelighet og publisitet, slik at 
individet kan vite både om og når det kan være pliktsubjekt til direktiver. 

1.4.5.2 De beskyttede personer 

I de fleste sammenhenger i fellesskapsretten, virker prinsippet om legal certainty til 
beskyttelse av individets rettigheter og interesser.111 Slik også i relasjon til direkte 
virkning av direktiver, da EF-domstolen i Wells nevnte legal certainty eksplisitt til 
beskyttelse av «individuals”. 

På den annen side må det være klart at dersom det aktuelle pliktsubjektet er omfattet av 
«staten», så kan det ikke kan påberope seg legal certainty mot direkte virkning av et 
direktiv, fordi «staten» er adressat til direktiver etter art. 249 tredje ledd, og «the State 
may not plead its own wrong». Sistnevnte må (i det minste) gjelde når direktivet 
påberopes av et individ. 112

EF-domstolen benytter legal certainty slik at det avgjørende er hvorvidt pliktsubjektet 
er et «individ» eller om det er omfattet av «staten». Domstolen foretar ingen konkret 
vurdering i forhold til det aktuelle pliktsubjekt. 

                                                 
111 Toth, side 350. 
112 Offentligrettslige personer kan likevel være beskyttet mot å bli pålagt plikter i forhold til sentrale 

statsorganer. Således forente saker 231/87 og 129/88 Carpaneto, ECR 1989 p.3233, hvor 
EF-domstolen fant at et offentlig organ måtte likestilles med et individ, se premiss 30-31. 
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EF-domstolen har ikke problematisert prinsippet om legal certainty i forhold til 
avgrensningen mellom «individet» og «staten».  

1.4.6 Oppsummering 

Argumentene for og imot direkte virkning av et direktiv stiller seg slik at selv om 
effektivitetshensynet taler for en direkte virkning i horisontale rettsforhold, kan det ikke 
skje ettersom det vil være i strid med at individer er beskyttet under legalitetsprinsippet 
og legal certainty, for så vidt direkte virkning vil medføre en plikt. Effektivitetshensynet 
slår derimot gjennom overfor staten, fordi staten ikke er beskyttet av legalitetsprinsippet, 
og fordi staten ikke kan påberope seg sin egen mangelfulle gjennomføring overfor et 
individ, og derfor ikke kan påberope seg legal certainty. 

EF-domstolens begrunnelse for og imot direkte virkning gjør det sentralt hvilke 
pliktsubjekter som er «individer» og hvilke som er «staten». 
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2 Pliktsubjektets art: grensen mellom offentlig og 
privat virksomhet 

2.1 Innledning 
Hvilke personer som er privatrettslige og hvilke som utgjør «staten», er først og fremst 
opp til nasjonale domstoler å avgjøre, også generelt i den fellesskapsrettslige kontekst. 
Når de rettslige skillelinjene er opp til interne rettsystemer, er det fullt mulig at et 
rettssubjekt som fremstår som objektivt sett det samme, vil klassifiseres ulikt i 
forskjellige medlemsstater. Dette utgjør et potensielt hinder for en ensartet gjennomføring 
av fellesskapsretten. I den grad fellesskapsrettens effektive virkning står i fare, gjør EF-
domstolen det til et fellesskapsrettslig anliggende å definere «staten».113  

Den konkrete anvendelse av fellesskapsretten tilligger nasjonale domstoler, men 
ettersom fellesskapsretten er autonom, er tolkninger av generell art forbeholdt EF-
domstolen.114 Det er EF-domstolens oppgave å fastlegge direktivets virkninger, og 
spesielt, om direktivet kan gjøres gjeldende overfor bestemte fysiske eller juridiske 
personer eller personkategorier, og nasjonale domstolers oppgave å avgjøre om en part i 
en sak hører innunder en av de bestemte persongrupper.115  

Utgangspunktet må være at et «individ» ifølge nasjonal klassifisering, er et individ 
også i forhold til direktivers direkte virkning. Av hensyn til fellesskapsrettens effektive 
virkning kan imidlertid ikke dette være avgjørende – det ville frata fellesskapsretten dens 
autonomi og EF-domstolen det reelle herredømmet over tolkningen og anvendelsen av 
fellesskapsretten. 

EF-domstolens praksis knytter seg til hvilke persongrupper som omfattes av ”staten». 
Hvilke rettssubjekter som er å betrakte som «individ» blir dermed gjenstand for en 
negativ avgrensning. Rettspraksis viser at EF-domstolen har en fleksibel holdning til 
begrepet «stat» og «offentlige organer». Et individ kan på tross av nasjonal rettslig 
kategorisering være å betrakte som en del av «staten» i relasjon til direktivers direkte 
virkning. Begrepet har vært - og er fremdeles - gjenstand for utvikling. 

Det er primært tre store saker som preger utviklingen av statsbegrepet i relasjon til 
direktivers direkte virkning. Som nevnt ovenfor ble begrepet først uttrykkelig tatt stilling 
til i Marshall i 1986 der det gjaldt et offentlig organ. I 1990 gikk utviklingen et steg 
videre ved Foster-saken, som gjaldt en statlig bedrift. Det foreløpig siste skuddet på 

                                                 
113  Som generaladvokat Slynn påpeker i sak 152/84 Marshall , ECR 1986 p.I-3313.  
114  Jf.EF-traktaten artikkel 234 og sak C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe, ECR 1990, 

p.I-285. 
115 Jf.blant annet generaladvokat Alber i forslag til C-157/02 Asfinag, ECR 2004 p.I-1477, premiss 20. 
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stammen er den såkalte Asfinag-saken fra 2004, som gjaldt et privatrettslig selskap. I det 
følgende vil jeg se på utviklingen av begrepet «staten» og argumentene for og imot 
direkte virkning i EF-domstolens praksis. 

2.2 Offentlige organer 

2.2.1 Rettspraksis 

I Marshall-saken116 slo EF-domstolen fast at offentlige organer er omfattet av 
statsbegrepet i relasjon til direktivers direkte virkning. Den underliggende saken gjaldt et 
arbeidsrettslig forhold, og det aktuelle pliktsubjektet i saken var en lokal helsemyndighet i 
Storbritannia, Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 
(Teaching) (heretter SHA). 

Helen Marshall arbeidet ved SHA inntil hun måtte fratre sin stilling ved pensjonsalder. 
Britisk pensjonslovgivning stred mot likestillingsdirektivet og Marshall hevdet at 
direktivet måtte ha direkte virkning for arbeidsgiveren.117  

I saken for EF-domstolen anførte arbeidsgiveren og den britiske regjering at direkte 
virkning bare kunne skje når det offentlige opptrer som myndighetsutøver, og ikke når 
staten opptrer i privatrettslige relasjoner, slik der det offentlige er arbeidsgiver.  

EF-domstolen konstaterte at et direktiv ikke kan påberopes av en arbeidstaker mot et 
individ, men fant at direktivet kunne påberopes fordi SHA var en offentlig myndighet: 

«(…) where a person involved in legal proceedings is able to rely on a directive as against the 
State he may do so regardless of the capacity in which the latter is acting, whether employer 
or public authority. In either case it is necessary to prevent the State from taking advantage of 
its own failure to comply with Community Law.»118

EF-domstolen problematiserte ikke organets tilknytning til sentral statsforvaltning, eller 
hvilke funksjoner som regnes som statlige. Noen måneder etter Marshall slo 
EF-domstolen fast i Johnston-saken at en irsk politimyndighet119 som var organisatorisk 
uavhengig av sentrale statsmyndigheter, var omfattet av staten: 

«Whatever its relations may be with other organs of the State, such a public authority, 
charged by the State with the maintenance of public order and safety, does not act as a private 
individual. It may not take advantage of the failure of the State, of which it is an emanation, 
to comply with Community law.»120

                                                 
116  Sak 152/84, ECR 1986 p.723 (som tidligere nevnt). 
117  Direktiv 76/207/EØF. 
118 Premiss 49. Se også premiss 47 og 48. 
119 Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary. 
120 Jf.sak 222/84, ECR 1986 p. 1651, premiss 56. 
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Også denne saken gjaldt likestillingsdirektivet påberopt av en arbeidstaker, men her la 
EF-domstolen uttrykkelig vekt på at organet var myndighetsutøver. I Costanzo fastslo 
EF-domstolen at direktiver kan påberopes direkte overfor administrativt uavhengige 
organer som kommuner, og at alle offentlige organer omfattet av forpliktelsen til å 
anvende prinsippet om direktivers direkte virkning av eget tiltak og avstå fra å anvende 
nasjonale regler som som strider mot direktivet.121 Hvorvidt organet har noe å gjøre med 
den formelle gjennomføringen av fellesskapsregler, er irrelevant.122

2.2.2 Vurdering 

Den grunnleggende tankegang i Marshall og Johnston, er at verken en medlemsstat eller 
en offentlig enhet i noe tilfelle kan få en fordel av statens feil.123  

Johnston viser at også uavhengige organer er omfattet av staten når de utøver en klar 
myndighetsfunksjon.  

Marshall og Johnston illustrerer at når et pliktsubjekt er omfattet av staten kan 
direktivet påberopes uansett i hvilken sammenheng kravet om direkte virkning er 
oppstått. Om myndigheten handler innenfor det privatrettslige eller det offentligrettslige 
aktivitetsområde, har med andre ord ikke avgjørende betydning når man står overfor et 
offentlig organ.  

Heller ikke er det avgjørende for identifikasjonen om enheten har ansvar for 
gjennomføring av direktiver, ettersom ingen av pliktsubjektene i sakene hadde til 
oppgave å sørge for at lovgivningen var i overensstemmelse med statens fellesskaps-
forpliktelser.  

Disse tre holdepunktene i rettspraksis tyder på at EF-domstolen har en formell 
tilnærming til statsbegrepet: Identifikasjonen er basert på det formelle forhold at et 
offentlig organ er endel av staten, som offentlig organ. Formålsbetraktninger kan tale for 
et slikt formelt statsbegrep. Ettersom statlig organisering og administrasjon varierer 
mellom medlemslandene, bør det av hensyn til en effektiv gjennomføring og ensartet 
anvendelse av direktivene, praktiseres et statsbegrep med rekkevidde utover myndigheter 
som er direkte ansvarlige for traktatbruddet.124 Begrunnelsen for at statsbegrepet må ha 
en såpass stor rekkevidde, må være at medlemsstatene overhodet ikke skal kunne få noen 
som helst fordel av å ikke etterkomme fellesskapsforpliktelsene.125 Et vilkår om at den 

                                                 
121 Jf.sak 103/88, ECR 1989 p. 1839, jf. premiss 30-31. 
122 Forente saker C-246-249/94 Cooperativa Agricola, ECR 1996 p. I-4373. 
123 Generaladvokat van Gerven i forslag til Foster, premiss 10.  
124 Generaladvokat Slynn argumenterte således i forslag til Marshall. 
125 Jf.generaladvokat van Gerven i forslaget til Foster, premiss 5. Han viser til Moorman premiss 22 og 

24, der EF-domstolen etter mitt syn indikerer at artikkel 249 gir grunnlag for en slik antakelse, ovenfor 
punkt 1.4.3. 
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saksøkte myndighet har ansvar for eller innflytelse på gjennomføringen av fellesskaps-
forpliktelser, ville stride mot at direktivet i prinsippet er bindende for hele staten, og gi 
medlemsstatene mulighet til å gå inn på en diskusjon om det aktuelle organet kan stilles 
til ansvar for den aktuelle feilen. 

I forhold til argumentene for og imot direkte virkning er det formelle forhold at 
pliktsubjektet er statlig avgjørende for identifikasjonen med staten som pliktsubjekt til 
direktiver. Både i forhold til legalitetsprinsippet, legal certainty og «estoppel»-
argumentet, er det det formelle forhold at det aktuelle rettssubjekt per definisjon er en del 
av «staten» som pliktsubjekt etter art. 249 tredje ledd, som er avgjørende. Når et offentlig 
organ identifiseres med staten i relasjon til direkte virkning, vil det ikke ha betydning at 
det aktuelle pliktsubjekt har rettssubjektivitet eller kan påberope seg legalitetsprinsippet 
eller legal certainty i andre relasjoner.126 Heller ikke vil det da ha betydning hvilken 
stilling og hvilket ansvar det aktuelle pliktsubjekt har innenfor statens organisering. Når 
det gjelder den eventuelle sanksjonsvirkning i «estoppel»-argumentet, gjelder denne da 
ikke etatens egen feil eller eget ansvar. 

Craig og De Bùrca antar at den eventuelle sanksjonsvirkning er svekket ved 
rettspraksis.127 Hvorvidt dette er tilfelle, beror på hvem man vurderer 
sanksjonsvirkningen opp mot. Forfatterne synes å gi uttrykk for at sanksjonsvirkningen 
må stå i forhold til det enkelte pliktsubjekt og dets virkeområde. Jeg mener at selv om 
argumentet må forstås slik at det gjør seg gjeldende overfor alle persongrupper som er en 
del av «staten», innebærer ikke dette nødvendigvis noen svekkelse av den eventuelle 
sanksjonsvirkning. Hvis det kan antas at direkte virkning innebærer en sanksjon, vil 
denne virkning inntre i forhold at staten har kontroll over sin organisasjon, og kan stå i 
umiddelbar sammenheng med at staten ikke skal kunne omgå sine forpliktelser ved måten 
den organiserer sin virksomhet på. Direktivet forplikter medlemsstaten i forhold til hele 
dens organisasjon, således at medlemsstaten må sørge for at samtlige enheter innenfor 
dens organisasjon overholder statens forpliktelser.  

EF-domstolen blitt kritisert for at den ved Marshall og etterfølgende praksis gjorde 
direkte virkning avhengig av begrepet «staten».128 Den formalistiske tilnærmingen er 
problemfri overfor pliktsubjekter som klart er offentlige organer. Idet direktiver 
påberopes overfor andre enn offentlige organer, utfordres det formelle statsbegrepet.  

I de nevnte avgjørelser var klart at pliktsubjektet var offentligrettslig, og EF-domstolen 
hadde ingen spesiell foranledning til å gi bemerkninger om begrepet «stat» eller om et 

                                                 
126  Slik tilfellet var i forente saker 231/87 og 129/88 Carpaneto, ECR 1989 p.3233. 
127 Craig & De Bùrca, side 208-209. 
128 For eksempel Arnull, side 123. 
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aktuelt pliktsubjekt var et offentlig organ eller utøvde offentlig myndighet. Nasjonale 
domstoler måtte etter dette falle tilbake på nasjonale rettslige skillelinjer og begreper.129

Den prejudisielle foreleggelse i saken Foster mot British Gas130 problematiserte 
begrepene «stat» og «offentlige myndigheter».  

2.3 Offentlige foretak  

2.3.1 Rettspraksis 

I Foster-saken i 1990 vurderte EF-domstolen statsbegrepet i forhold til et pliktsubjekt 
som verken var klassisk myndighetsutøver eller et offentlig organ i tradisjonell forstand. 
British Gas Corporation (BGC) var en statlig bedrift, opprettet ved lov, og hadde 
monopol på gassforsyning til befolkningen, noe som var en offentlig oppgave.131 I 1986 
ble monopolet avskaffet og BGC ble privatisert ved Gas Act. Det private selskapet British 
Gas plc (BG plc) ble stiftet, og BGCs rettigheter og forpliktelser ble overdratt til dette. 
Saken i Foster var i likhet med Marshall et resultat av at britisk lovgivning 
forskjellsbehandlet kvinner og menn med hensyn til den alminnelige pensjonsalder. 
Foster og andre kvinnelige ansatte i BGC gikk til sak med krav om erstatning på grunnlag 
av at bedriftens pensjonsreglement stred mot likestillingsdirektivet. Saken ble anlagt mot 
BG plc, men samtlige av kvinnene hadde måttet forlate sine stillinger før privatiseringen 
ble vedtatt, slik at spørsmålet i saken var om direktivet kunne påberopes overfor BGC.  

House of Lords anmodet EF-domstolen om prejudisiell avgjørelse uten å presisere om 
BGC var et offentlig organ i nasjonal rettslig forstand; House of Lords ønsket et 
fellesskapsrettslig begrep.132  

BGC var eid av staten. Regjeringen traff beslutninger om styret i BGC, godkjente 
målsetninger for virksomheten, satte økonomiske vilkår for driften, og kunne gi generelle 
instrukser av hensyn til nasjonens beste interesser. BGC var forpliktet til forelegge 
periodiske statusrapporter om virksomheten for regjeringen og parlamentet, og 
regjeringen kunne treffe beslutninger som direkte berørte BGCs likvider.133  

Under saken ble det argumentert for og imot hvorvidt det avgjørende for om en 
virksomhet falt innunder begrepet «stat» skulle være at den ivaretok myndighetsoppgaver 
eller om det avgjørende skulle være at virksomheten var underlagt statens kontroll.  

                                                 
129 Se Curtin, side 199. 
130 Sak 188/89, ECR 1990 p. I-3313. 
131  I samlingen omtalt som «statutory corporation» av judge rapporteur Mancini og «public undertaking» 

av generaladvokat van Gerven. 
132 Jf.generaladvokat van Gervens forslag, premiss 9. 
133 Avgjørelsens premiss 3-6. 
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EF-domstolen uttalte:  

«the Court has held in a series of cases that unconditional and sufficiently precise provisions 
of a directive could be relied on against organizations or bodies which were subject to the 
authority or control of the State or had special powers beyond those which result from the 
normal rules applicable to relations between individuals. 

(…) a body, whatever its legal form, which has been made responsible, pursuant to a measure 
adopted by the State, for providing a public service under the control of the State and has for 
that purpose special powers beyond those which result from the normal rules applicable in 
relations between individuals is included in any event among the bodies against which the 
provisions of a directive capable of having direct effect may be relied upon.» 134

Med dette konstaterte EF-domstolen implisitt at foretaket BGC var omfattet av «staten». 

2.3.2 Vurdering 

2.3.2.1 Betydningen av rettslig organisasjonsform 

EF-domstolen synes å ha trukket en skillelinje i fellesskapsretten mellom «staten» på den 
ene siden og «individet» på den annen side.135 Etter Foster er det klart at andre enn 
offentlige organer i tradisjonell forstand, nemlig offentlige foretak, kan være omfattet av 
«staten» i relasjon til direktivers direkte virkning. I tillegg er det sentralt og viktig at EF-
domstolen uttaler at den rettslige organisasjonsformen ikke er avgjørende for om det 
aktuelle rettssubjekt er en del av «staten». 

EF-domstolen uttaler at et direktiv kan påberopes overfor «a body» uansett dets 
rettslige organisasjonsform. Det kan ligge en viss reservasjon i at EF-domstolens 
vurdering og konklusjon i Foster gjaldt foretaket BGC som forvaltningsbedrift,136 og 
ikke det privatrettslige foretaket BG plc.137 Den generelle uttalelsen viser at den rettslige 
organisasjonsformen i prinsippet ikke kan være avgjørende for om foretaket er omfattet 
av staten som pliktsubjekt. 

2.3.2.2 Et funksjonelt statsbegrep med vid rekkevidde 

Ettersom EF-domstolen gir uttrykk for at det avgjørende for bedømmelsen av et 
selvstendige rettssubjekter i forhold til direktivers direkte virkning er realiteten, fremfor 
om pliktsubjektet er innenfor statens organisasjonsstruktur ifølge nasjonal rettslig 

                                                 
134 Premiss 18 og 20. 
135  Jf.generaladvokat van Gervens forslag, premiss 9.  
136  Begrepet benyttes til illustrasjon, ikke som rettslig klassifiseringsbegrep, sml. I norsk rett er 

forvaltningsbedrifter offentlige organer. 
137 Avgjørelsen er knyttet til det materielle tidspunktet for avskjedigelsen. Generaladvokat van Gerven og 

litteraturen er like presis se f.eks. Arnull, side 135. 
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klassifisering. Derfor kan statsbegrepet etter Foster karakteriseres som et funksjonelt 
statsbegrep.138

Utviklingen kan anses som en følge av omgåelseshensynet, staten skal ikke kunne 
omgå fellesskapsretten ved å organisere sin virksomhet på annen måte enn som et 
tradisjonelt offentlig organ.   

Foster-avgjørelsen kan innebære en utvidelse av statsbegrepet. For det første tilsier 
uttalelsene at alle typer av foretak kan være omfattet, også privatrettslige foretak. For det 
andre gir EF-domstolen anvisning på en vurdering av kriterier som alt etter hvordan de 
fortolkes, kan omfatte en rekke ulike typer organisering av statlige aktiviteter.  

For det tredje utelukker EF-domstolen ikke at virksomheter som ikke oppfyller alle 
kriteriene kan være omfattet av statsbegrepet, idet EF-domstolen uttaler at foretak som 
oppfyller vurderingskriteriene i hvert fall hører til de organer som er omfattet av begrepet 
«staten».139 Heller ikke utelukker domstolen at et foretak som ikke kan anses som 
omfattet av «staten» likevel kan være forpliktet etter direktiver. Hvor vidt statsbegrepet 
kan være, beror på hvordan man tolker EF-domstolens uttalelser. 

Det er imidlertid klart at Foster-kriteriene kun gjelder selvstendige rettssubjekter, i 
motsetning til foretak som er underlagt statens organisasjonsstruktur.140 Videre kan et 
foretak ikke stilles i en kategori mellom «individer» og «staten» som pliktsubjekt til 
direktiver.141 Foretaket er enten et beskyttet individ, eller omfattet av statsbegrepet. Det 
kan også antas at når et foretak er omfattet av statsbegrepet etter Foster-testen, er det 
omfattet av statsbegrepet uansett om direktivet er påberopt av et individ som foretaket 
utøver myndighet overfor, eller om det er påberopt av et individ som står i et privatrettslig 
avtaleforhold til foretaket.142  

2.3.2.3 Presisering av Foster-testen 

EF-domstolen gir anvisning på en vurdering som virker som en test med flere kriterier. 
Hva kriteriene er uttrykk for, og hvordan de står i forhold til hverandre, er ikke 
umiddelbart klart.  

Diskusjonen mellom partene i Foster-saken var om det var statens kontroll eller 
foretakets funksjon som skulle være avgjørende.143 Domstolens inkluderer begge 
elementer, idet den uttaler at et foretak «which has been made responsible, pursuant to a 

                                                 
138  Slik generaladvokat Alber i forslag til Asfinag, premiss 19 og 21. Prechal omtaler EF-domstolens 

tilnærming som ”highly functional”, Prechal 2005, side 58. 
139  Se Hartley side 218, Craig & De Bùrca, side 211, og Arnull, side 137. 
140  Jf.generaladvokat van Gerven, premiss 21.  
141 I denne retning generaladvokat van Gerven, premiss 10. 
142 Jf.betraktningene i Marshall, og Prechal 2005, side 61 antar at dette er tilfelle. 
143  Jf.generaladvokat van Gervens forslag. 
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measure adopted by the State, for providing a public service under the control of the State 
and has for that purpose special powers», er inkludert blant de rettssubjekter som et 
direktiv kan få direkte virkning overfor.  

I juridisk teori er det noe ulike oppfatninger om hvilke kriterier denne testen 
inneholder, og om de er kumulative eller alternative.144 I det meste kan det sies å være 
fire kriterier i testen, nemlig at foretaket må utføre «a public service», «under the control 
of the State», «pursuant to a measure adopted by the State», og for dette formål inneha 
«special powers».  

I en viss grad kan spørsmålet om kriteriene er kumulative eller alternative, variere med 
hvordan man definerer de enkelte kriterier. For det første kan det for eksempel antas at 
når et foretak er gitt «special powers» til utførelse av en oppgave, så er oppgaven en 
«public service», slik at det er tilstrekkelig å vurdere om foretaket innehar «special 
powers».145 For det andre kan spørsmålet bero på om det enkelte kriterium tolkes som 
uttrykk for statens kontroll eller som uttrykk for foretakets funksjon. Kriteriet «special 
powers» relaterer seg til foretakets funksjon hvis beføyelsene er gitt til utførelsen av en 
oppgave, men siden «special powers beyond those which result from the normal rules 
applicable to relations between individuals» forutsetter en beslutning fra staten, kan det 
følge forutsetningsvis at staten har kontroll over foretakets stilling.  

Endelig er det et spørsmål hvorvidt de enkelte kriteriene er utformet med sikte på å 
anvendes sammen som en generell test. I juridisk teori synes oppfatningen å være at 
formuleringen relaterte seg til de spesielle omstendighetene i Foster.146  

Steiner antar at nasjonale domstoler ikke kan begrense rekkevidden av begrepet stat 
under henvisning til at kriteriene er kumulative, fordi dette vil stride mot EFDs hensikt å 
legge til grunn et statsbegrep som favner vidt.147 Jeg mener det må være riktig at formålet 
må være premissgivende for tolkningen av kriteriene. Formuleringene kan etter mitt syn 
også sees i umiddelbar sammenheng med diskusjonen i saken. Generaladvokat van 
Gervens forslag tyder på at EF-domstolens formuleringer ble gitt i hvert fall dels på 
bakgrunn av at Kommisjonen foreslo at det måtte utformes én test som dekker alle mulige 
situasjoner, men at «exercise of a public function» eller «real control» kunne være 
tilstrekkelig.148  

To hovedkriterier ble foreslått av Kommisjonen: et kriterium om statens kontroll, og et 
kriterium relatert til foretakets funksjon. Kontrollkriteriet ble foreslått for å ramme 

                                                 
144  Sml. Prechal 2005, side 60, Hartley, side 217, og Ojanen, side 256. 
145  Prechal synes å gi uttrykk for dette, jf.Prechal 2005, side 61. 
146  Prechal 2005, side 60 og Arnull, side 137. Hartley tar ikke klart stilling, men se side 218, i note 93. 
147  Steiner, Woods & Twigg-Flesner, Textbook on EC Law, 8th edition, Oxford (2003) (heretter Steiner), 

side 99. 
148  Jf.generaladvokat van Gervens, premiss 20. 
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situasjoner der staten organiserer sin virksomhet utenfor den tradisjonelle 
organisasjonsstruktur. Kommisjonen mente at det ikke var noe grunnlag for å bedømme 
foretak som staten kontrollerer annerledes enn offentlige organer.149 Formålet med å 
vektlegge funksjon var at alle situasjoner hvor staten setter bort sine funksjoner til 
uavhengige subjekter skulle omfattes av staten, spesielt tatt i betraktning Johnston.150

På bakgrunn av dette, tolker jeg EF-domstolens uttalelse som en angivelse av kriterier 
som gir uttrykk for statens kontroll og foretakets funksjon. 

Et poeng er at Kommisjonen syntes å konkludere med at det var nærmest umulig å på 
fellesskapsnivå komme frem til en generell test med bestemte kriterier som er dekkende 
for alle typer av konkrete tilfeller, og som sikrer at statsbegrepet praktiseres likt i alle 
medlemsstater.151 Derfor kan det stilles spørsmål til om kriteriene i Foster må betraktes 
som defintive kriterier.   

Kriteriene er relativt vage og upresise. Det fremgår verken hvilken type kontroll staten 
må ha over foretaket, hvor omfattende statens kontroll må være eller hva den skal relatere 
seg til. 152 Offisiell dansk versjon av avgjørelsen kan tilsi at det engelske «control» må 
forstås som «tilsyn». Dette klargjør imidlertid ikke om kontrollen må være over foretaket 
som sådan, om den må omfatte alle foretakets aktiviteter og alle relasjoner, eller om det 
kun er den offentlige oppgaven som må være under statens kontroll. Innholdet av og 
forholdet mellom kriteriene «public service» og «special powers» er heller ikke klart.  

En særlig aktuelt spørsmål foranlediget av Foster, er etter mitt syn om statens kontroll 
og foretakets funksjon må oppfattes som alternative eller kumulative kriterier, og således 
om et foretak kan identifiseres med staten selv om det ikke driver en «public service»-
virksomhet. 

2.3.2.4 Etterfølgende praksis 

EF-domstolen statuerte ved Marshall og Foster et statsbegrep med vid rekkevidde.153 I 
etterfølgende rettspraksis har EF-domstolen fått mulighet til å presisere sine uttalelser i 
Foster, særlig i tilknytning til foretak som opererer innenfor forsyningssektoren,154 ofte i 
saker om arbeidstakeres rettigheter. 

                                                 
149  Jf.generaladvokat van Gerven, premiss 20. 
150 Jf.generaladvokat van Gerven, premiss 20. 
151 Jf.generaladvokat van Gerven premiss 20.  
152  Påpekt av Craig & De Bùrca, side 210-211, og Steiner, side 99. Se også Prechal 2005, side 60.  
153 Jf.blant annet generaladvokat Alber i Collino, premiss 22, og Craig & De Bùrca, side 211.  
154  Begrepet «forsyningssektoren» benyttes ofte i forbindelse med offentlige anskaffelser, om vann- og 

energiforsyning, transport og telekommunikasjonstjenester.  
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En sak som kan nevnes spesielt, er Collino,155 som gjaldt direkte virkning av 
arbeidstakerrettigheter i en situasjon der myndighetene omorganiserte en sentralstyrt 
statlig televirksomhet til et privat selskap hvor et offentlig organ eide aksjekapitalen.156 
Saksøkte, Telecom Italia SpA, mente at direktivet ikke kunne få direkte virkning, da 
tvisten gjaldt et rettsforhold mellom private.  

I sitt forslag til avgjørelse formulerte generaladvokat Alber problemstillingen slik: 

«the question arises, whether the defendant, a private law organisation, is also in substance a 
private party. (...) Whenever in fact the State, directly or indirectly, stands behind an 
institution or undertaking and controls it, then it is no longer a private individual.» 157

Deretter ga generaladvokaten noen konkrete vurderinger som relaterte seg til selskapet 
saksøkte hadde overtatt: 

«although Iritel was organised as a private law body, all its shares belonged to a public 
institution. Moreover, the activity taken over by Iritel was dependent on the grant of an 
administrative concession. Both these factors suggest the presumption that Iritel was State-
controlled and State-run.»158

Generaladvokatens formulering viser at problemstillingen er om et privatrettslig selskap, 
som i utgangspunktet er et «individ», kan være omfattet, og at vurderingstemaet er om det 
i realiteten er staten som står bak individet. I så fall kan foretaket ikke bedømmes som et 
individ i relasjon til direktivers direkte virkning, men må identifiseres med pliktsubjektet 
«staten».  

Generaladvokatens vurderinger ble verken bekreftet eller avkreftet av EF-domstolen. 
Domstolen overlot til den nasjonale domstolen å avgjøre om Iritel, hvis etterfølger var 
saksøkte Telecom Italia, var et slikt organ som nevnt i Foster. Siden Iritel var et 
privatrettslig selskap, kan domstolens avgjørelse antas å bekrefte at privatrettslige foretak 
må vurderes etter Foster-kriteriene. 

Etter Collino avgjorde EF-domstolen flere saker ved å vise til Foster uten å gi nærmere 
holdepunkter.159 Kriteriene i Foster ble i juridisk teori ansett som vage,160 og det ble stilt 
spørsmål om de ikke faktisk ga grunnlag for flere spørsmål enn de løste.161 I Asfinag i 
2004 kom spørsmålet om statsbegrepets rekkevidde opp for domstolen igjen.  

                                                 
155 Sak C-343/98, ECR 2000 p. 6659. 
156 Direktiv 77/187/EØF. 
157 Premiss 22-23. 
158 Premiss 24. 
159  Jf.forente saker C-253/96 til C-258/96 Kampelmann, ECR 1997 p.I-6907, C-196/02 Nikoloudi, 

ECR 2005 p.I-7857, og forente saker T-172/98, T-175/98, T-176/98 og T-177/98 Salamander, ECR 
2000 p.II-2487 (om søksmålskompetanse etter EFT art. 230).  

160  Se for eksempel Craig & De Bùrca, side 211. 
161  Prechal 1990, side 461.  
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2.4 Privatrettslige foretak 

2.4.1 Rettspraksis 

I Asfinag-saken fra 2004162 gikk EF-domstolen et skritt lenger. Rieser Transport betalte i 
en årrekke veiavgifter til det privatrettslige selskapet Asfinag for benyttelse av Brenner-
motorveien i Østerrike, som ble drevet av Asfinag. Etter at staten Østerrike ble dømt for 
traktatbrudd for å ha satt avgiftsbeløpene for høye i forhold til det tillatte etter 
veiavgiftsdirektivene, krevde Rieser Transport tilbakebetaling fra selskapet Asfinag, som 
hadde innkrevd avgiftene.163

Asfinag var opprettet av den østerrikske stat som et aksjeselskap. Asfinags styre var 
ikke underlagt statens instruksjonsmyndighet direkte, men opererte på grunnlag av en 
kontrakt med staten, nærmere bestemt en såkalt Fruchtgenussvertrag (i engelsk versjon 
av dommen omtalt som «licence», i dansk versjon omtalt som «brugs- og 
frugtoppebørselsaftale»). 164 Ved avtalen ble offentlig drift av motorveier overdratt til 
Asfinag, og Asfinag ble autorisert som avgiftsoppkrever, slik at selskapet oppkrevde 
avgifter i eget navn og for egen regning, uten å overføre avgiftene til staten. 

Rieser og Kommisjonen anførte at et direktiv kunne påberopes overfor Asfinag fordi 
foretaket hadde tette bånd med staten. Asfinag hevdet at direktivet ikke kunne få direkte 
virkning fordi det var et privatrettslig selskap, og fremhevet at dets direktør ikke var 
undergitt offentlige myndigheters instruksjonsmyndighet, at det ikke utførte offentlige 
oppgaver, og at det oppkrevde veiavgifter for egen regning. Asfinag hevdet at det ikke 
var forpliktet til å ta i betraktning direktivbestemmelser med direkte virkning, siden det 
var et privatrettslig selskap som inngikk kontrakter for egen regning som selvstendig 
juridisk person. Selskapet utøvet ikke forvaltningsmyndighet, og selskapets organer var 
ikke underlagt statens instruksjonsmyndighet.165

EF-domstolen viste til Foster og til Collino. I sin vurdering av Asfinag som 
pliktsubjekt fremhevet EFD at staten var eneaksjonær i Asfinag. Staten hadde rett til å 
kontrollere samtlige tiltak som Asfinag og dettes datterselskaper traff, og kunne kreve 
opplysninger om virksomheten. Videre kunne staten påtvinge selskapet målsetninger med 
hensyn til tilrettelegging av trafikken, sikkerhet og veibygging. Asfinag hadde plikt til å 

                                                 
162  Sak C-157/02, ECR 2004 p.I-1477. 
163 Direkte virkning-saken var en av tre saker veiavgiftsdirektivene 93/89/EØF og 1999/62/EF. 

Førstnevnte ble kjent ugyldig i C-21/94 Europaparlamentet mot Rådet, ECR 1995 p.I-1827. Deretter 
ble Østerrike dømt for å sette avgiftene for høyt i forhold til direktivet i C-205/98 Kommisjonen mot 
Østerrike, ECR 2000 p.I-7367. Se Jane Reichel «Direkt effekt – EG-domstolen visar upp en 
återhållsam sida», i: Europarätslig Tidsskrift Nr.4/2004, side 473-487. 

164  Premiss 12. 
165  Jf.generaladvokat Albers forslag, premiss 17. 
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fremlegge detaljert plan og budsjett for bygging, drift og vedlikehold av veiene i forkant 
av vedtakelsen av statsbudsjettet.  

Alle disse kontrollmulighetene var fastsatt i avtalen mellom staten og Asfinag. 
EF-domstolen kommenterte ikke dette, men nøyde seg med å bemerke at staten var 
eneaksjonær i selskapet og at staten hadde de nevnte kontrollmulighetene.166 Videre 
vektla EF-domstolen at veiavgiftens pålydende ble fastsatt av regjeringen ved lov i 
henhold til lov og etter bestemte kriterier, slik at Asfinag ikke hadde selvstendig 
kompetanse til å fastsette avgiften. EF-domstolen uttalte at: 

«Those facts clearly show that Asfinag is a body to which, pursuant to an act adopted by the 
public authorities, the performance of a public-interest service (…), has been entrusted, under 
the supervision of those public authorities, and which for that purpose possesses special 
powers beyond those resulting from the normal rules applicable in relations between 
individuals. (…) such a body, whatever its legal form, is included among those against which 
the provisions of a directive capable of having direct effect may be relied upon.»167

I den generelle delen av avgjørelsen uttalte EF-domstolen: 

«(…) when contracts are concluded with road users, the provisions of a directive capable of 
having direct effect may be relied upon against a legal person governed by private law where 
the State has entrusted to that legal person the task of levying tolls for the use of public road 
networks and where it has direct or indirect control of that legal person.»168

2.4.2 Vurdering 

2.4.2.1 Privatrettslig organisasjonsform 

EF-domstolen gir etter min mening relativt konkret uttrykk for at Asfinag må identifiseres 
med staten. Antydningen i Foster om at omgåelseshensynet gjør seg særlig gjeldende når 
staten opptrer utenfor tradisjonelle offentligrettslige former, kan anses bekreftet ved 
Asfinag. Begrunnelsen for at et aksjeselskap kan være omfattet av «staten» er ifølge 
generaladvokat Alber at 

«the sanction of direct effect vis-à-vis the Member State only exercises its full impact if it 
affects the State in all instances, regardless of the specific legal form in which the State is 
acting.» 169

Generaladvokat Alber gir uttrykk for at den sanksjonsvirkning som ligger i å ramme 
staten som pliktsubjekt til direkte virkning, bare vil realiseres dersom staten også kan 
rammes der den har organisert ivaretakelsen av offentlige oppgaver i privatrettslige 

                                                 
166  I premiss 25-26. 
167  Premiss 27-28. 
168  Premiss 29 (min uthevelse). 
169  Forslagets premiss 27. 
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former. «Estoppel»-betraktninger er sentralt i begrunnelsen for at privatrettslige selskaper 
må kunne betraktes som omfattet av «staten» 

«not only to prevent the State from taking advantage of its own failure to comply with 
Community law, but also from evading the effects of Community law by transferring the 
provision of public services to companies governed by private law.» 170

Generaladvokat viser her spesielt til omgåelseshensynet. Likeledes antar jeg at det er 
særlig omgåelseshensynet som ligger til grunn når generaladvokat Alber uttaler  

«a directly effective provision of a directive can apply to the State even where it operates not 
as a public authority but in another form such as, for example, the owner of a public 
undertaking or as a majority or a sole shareholder in a private undertaking.» 171  

Når et privatrettslig selskap, som er et «individ» etter nasjonal rettslig kategorisering, 
omfattes av «staten» som pliktsubjekt fordi det i realiteten er staten som står bak 
foretaket, fører omgåelseshensynet til at pliktsubjektet identifiseres med staten for å sikre 
fellesskapsretten effektiv virkning. Dette må kunne karakteriseres som en utvidelse av 
statsbegrepet i forhold til Foster. 

Generaladvokatens uttalelser har sannsynligvis berørt sentrale spørsmål i Asfinag-
saken, og problemstillingene i forslaget må antas å ha vært et grunnlag for EF-domstolen 
overveielser. Uttalelsene til generaladvokat Alber reiser en rekke spørsmål til når en 
identifikasjon vil være formålstjenlig. Det er derfor grunn til å se nærmere på 
formuleringene i Asfinag i forhold til Foster, og hvilke kriterier Asfinag gir.  

2.4.2.2 Vurderingskriteriene 

EF-domstolens generelle formuleringer av vurderingskriteriene avviker fra Foster på to 
punkter. For det første viser EF-domstolen til statens direkte og indirekte kontroll over 
foretaket, en formulering som er å finne i generaladvokat Albers forslag.172 For det andre 
betegner EF-domstolen funksjonen til foretaket som «performance of a public-interest 
service».  

Når det gjelder EF-domstolens mer konkrete vurderinger, er et verdt å se nærmere på 
fremhevelsen av at staten er eneaksjonær, som kan gi grunn til å diskutere statens 
eierskap i privatrettslige foretak i forhold til staten som pliktsubjekt til direktiver.  

De sentrale elementene statens kontroll og foretakets funksjon kan muligens være 
presisert ved Asfinag. Asfinag hadde fått overdratt den offentlige funksjon til seg 
gjennom avtale med staten og utførte oppgavene sine på eget ansvar og for egen regning. 

                                                 
170  Forslagets premiss 32. 
171  Forslagets premiss 22. 
172 Tidligere formulert av generaladvokat Alber i Collino, nevnt ovenfor, punkt 2.3.2.4. 
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Offentlige myndigheter utøvet et visst tilsyn med utførelsen av oppgaven, men ikke et 
tilsvarende tilsyn som tilfellet var for BGC i Foster.  

Dette kommer frem av en tolkning av EF-domstolens og generaladvokatens formuleringer i engelsk versjon 
av Asfinag og domstolens formuleringer i Foster engelsk versjon, sammenliknet med de danske 
språkversjoner av dommene. EF-domstolens formuleringer i Asfinag er «under the supervision of those 
public authorities» og «the State has (…) direct or indirect control»,173 og i Foster «under the control of 
the State».174 I danske versjoner er både «under the supervision» i Asfinag og «under the control of the 
State» i Foster oversatt med «under statens tilsyn». Hvis det er en meningsforskjell mellom «under the 
supervision» og «under the control», kommer dette ikke frem i dansk versjon av Asfinag. Generaladvokat 
Albers forslag i Asfinag antyder at «supervisory powers» er noe mindre enn «complete State 
supervision».175 Ettersom EF-domstolen i Asfinag presiserer kontrollen som «direct or indirect» og ikke 
viser til «under the control of the State», kan «under the supervision» innebære et mindre omfattende tilsyn 
enn «under the control». Når statens kontroll og tilsyn er problematisert av generaladvokat Alber, er det 
nærliggende å tro at BGC var underlagt et mer omfattende tilsyn enn Asfinag – kanskje var BGC «formally 
subject to complete State supervision» slik generaladvokat Albers uttalelser antyder – i motsetning til 
Asfinag.  

Bakgrunnen for formuleringen «direkte og indirekte kontroll» kan ha vært at Asfinag var 
et selvstendig rettssubjekt som utførte oppgaven for eget ansvar og for egen regning, og 
ikke formelt var underlagt statens tilsyn. Jeg oppfatter formuleringen som en presisjon av 
hva kontrollkriteriet går ut på i forhold til selvstendige organsiasjonsformer som ikke er 
underlagt et formelt statlig tilsyn. 

I det videre vil jeg bygge på en inndeling i henholdsvis statens kontroll og foretakets 
funksjon, i den betydning som begrepene har i forhold til Foster og Asfinag, nemlig at 
statens kontroll relaterer seg til statens muligheter til å føre kontroll og tilsyn med 
selvstendige rettssubjekter, og foretakets funksjon går ut på at foretaket har fått en 
oppgave av staten.  

I forhold til kriteriene «control» og «exercise of a public function» som Kommisjonen foreslo i Foster, vil 
begrepene ha en litt annen betydning.176 Kommisjonens kontrollkriterium relaterte seg til den kontrollen 
som staten har gjennom sin organisasjonsstruktur, mens ordet «control» i Foster og Asfinag gjelder statens 
muligheter til å føre kontroll og tilsyn med selvstendige rettssubjekter, som kan være utenfor statens 
organisasjonsstruktur. Kommisjonens funksjonskriterium tok sikte på å ramme uavhengige offentlige 
myndigheter, som har myndighetsfunksjon. I Foster og Asfinag gjelder foretakets funksjon nødvendigvis 
noe mindre.  

                                                 
173  Henholdsvis premiss 27 og 29. 
174  Premiss 20. 
175  Premiss 29-31. 
176  Ovenfor, punkt 2.3.2.3, jf.generaladvokat van Gervens forslag, premiss 20. 
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Spørsmål til EF-domstolens formulering av statens kontroll, er om uttalelsen «direct or 
indirect control», gir grunn til å tro at staten enten må ha direkte kontroll eller indirekte 
kontroll med foretaket, og hva som ligger i «direkte» kontroll, og hva som ligger i 
«indirekte» kontroll.  

Når det gjelder foretakets funksjon, gir formuleringen «public-interest service» grunn 
til å stille spørsmålet om EF-domstolen presiserte begrepet «public service», og hvor vidt 
dette begrepet rekker. Et annet spørsmål er om et pliktsubjekt som staten i realiteten står 
bak, kan være omfattet selv om pliktsubjektet ikke driver en virksomhet som er en 
«public interest-service». Formuleringen gir grunn til å se nærmere på funksjon som et 
avgrensningskriterium.  

EF-domstolens uttalelser i Asfinag, fortolket i lys av generaladvokat Albers uttalelser, 
tyder på at kriteriene i Foster ikke er absolutte. Slik jeg tolker EF-domstolens uttalelser, 
gjør domstolen en vri som tilpasser testen i Foster til Asfinag-sakens karakteristika. 
EF-domstolen kommer til samme konklusjon for Asfinag som for BGC, uten at de samme 
forhold foreligger. Dette tilsier at kriteriene i Foster og Asfinag er utgangspunkter, ikke 
absolutte.  

I en nylig avsagt dom, ga EF-domstolen en formulering av statsbegrepet som ligger 
nærmere Foster enn Asfinag, da den uttalte:  

«a directive may be relied upon not only against State authorities, but also against 
organisations or bodies which are subject to the authority or control of the State or have 
special powers beyond those which result from the normal rules applicable between 
individuals, such as local or regional authorities or bodies, which, irrespective of their legal 
form, have been given responsibility, by the public authorities and under their supervision, for 
providing a public service.»177  

Dette kan tyde på at kriteriene ikke er å oppfatte som definitive, men at testen er fleksibel.  
Testens funksjon underbygger en slik tolkning. Når EF-domstolen overlater 

vurderingen av den konkrete situasjon til nasjonale domstoler, må nasjonale domstoler 
foreta en vurdering av kriteriene, og dermed omstendigheter som både gjelder statens 
kontroll og foretakets funksjon.  

Effektivitetshensynet og generelle formålsbetraktninger taler for at kriteriene verken 
bør oppfattes som definitive eller kumulative, men er fleksible, slik at tilsiktet virkning 
oppnås i medlemsstatene på tross av nasjonale variasjoner. Testen bør tolkes slik at den 
gir spillerom for nasjonale domstoler til å komme til effektiv rettslig løsning under 
variable konkrete omstendigheter. 

Hvordan de angitte kriterier i Foster og Asfinag skal tolkes og anvendes, lar seg 
illustrere ved å analysere forskjellige typer av situasjoner hvor statens kontroll og 

                                                 
177  Sak C-53/04 Marroso, avgjørelse 7.september 2006 (ennå ikke trykket i samlingen), premiss 29. 
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foretakets funksjon varierer. Før jeg går videre med dette, vil jeg se på hva som menes 
med at staten har kontroll, betydningen av eierskap i tilknytning til kontroll, hva som er 
relevant vurderingstema for foretakets funksjon, og hvordan foretakets funksjon relaterer 
seg til statens kontroll. 

2.4.2.3 Presisering av hva som ligger i kontroll 

Ifølge EF-domstolens uttrykk i Asfinag vil staten vil i realiteten stå bak et foretak dersom 
den gjennom et offentlig organ har «direct or indirect control» over foretaket. Det er to 
spørsmål til dette. For det første, hva EF-domstolen mener med at staten har «kontroll». 
For det andre hva som som konkret ligger i «direkte» kontroll og i «indirekte» kontroll.  

EF-domstolen angir en rekke momenter i sin vurdering av Asfinag. I tillegg til 
eierskapet, viser EFD til at staten kan kontrollere foretakets tiltak, kreve informasjon, 
fastsette målsetninger og budsjett, og fastsette pålydende for veiavgiften.178  

Det underliggende er at staten treffer beslutninger over foretaket, og ved dette kan styre 
foretaket. Stikkordet beslutningskontroll synes forenlig med forslagene til avgjørelse både 
i Foster og Asfinag.179  

Beslutningskontrollen relaterer seg til både generelle og konkrete forhold; statens 
kontroll over foretaket som sådant og spesifikke kontrollmuligheter knyttet til selve 
virksomhetsutøvelsen. Et poeng er at EF-domstolen ikke har gitt noen holdepunkter for at 
statens innflytelse må relatere seg til oppfyllelsen av direktivets bestemmelser.180 
Imidlertid har ikke EF-domstolen så langt vurdert noen saker hvor det har vært synderlig 
tvil om at statens styring omfatter både foretaket og virksomhetsutøvelsen. Etter min 
mening kan det ikke utelukkes at statens spesifikke beslutningskontroll kan være relevant 
i situasjoner som skiller seg fra Foster og Asfinag. 

Det er grunn til å tro at statens kontroll er spesielt relatert til statens eierskap. Da 
Kommisjonen foreslo kriteriet om statlig «kontroll» i Foster, viste den til at også foretak 
hvor staten har en «controlling shareholding» burde bringes inn under staten som 
pliktsubjekt, slik som der staten eier 100 % eller majoriteten av aksjene.181 Kommisjonen 
gikk inn for at eierskap og finansiering måtte tas i betraktning, og at alle andre 
omstendigheter som kan innebære kontroll måtte vurderes. Asfinag kan sees som en 
bekreftelse på dette, idet EF-domstolen i sin konkrete vurdering fremhevet statens 
eierskap.182  
                                                 
178  Premiss 25-26. 
179  Jf.generaladvokat van Gervens forslag, premiss 21 og generaladvokat Albers forslag, premiss 28 og 

30. 
180 Sml.generaladvokat van Gervens foreslåtte løsning i Foster, premiss 21. 
181 Generaladvokat van Gerven viser til synspunktene i sitt forslag, premiss 20. 
182  Ovenfor punkt 2.4.1, se avgjørelsens premiss 25. 
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2.4.2.4 Begrepene ”indirekte” og ”direkte” kontroll 

Et spørsmål til Asfinag, er hva EF-domstolens generelle formulering om statens «direct» 
og «indirect control» går ut på. Formuleringen må som nevnt relatere seg til de ulike 
kontrollmuligheter som staten har over selvstendige rettssubjekter som ikke formelt er 
underlagt statens tilsyn.183 Generaladvokat Alber foreslo formuleringen indirekte og 
direkte kontroll i Collino.184 Generaladvokatens definerte begrepene nærmere:  

«In this context it is necessary to assess below, on the one hand, the State’s direct 
management, control and supervisory powers vis-à-vis an undertaking governed by private 
law and, on the other, the possibilities for indirectly intervening and exercising influence 
which arise from the structural link between the undertaking and the body governed by public 
law which stands behind it economically.» 185

Her presiseres at staten kan utøve kontroll over et foretak enten indirekte gjennom den 
tilknytningen som ligger i statens eierskap og finansiering av virksomheten, eller direkte 
gjennom andre styringsmekanismer («powers»).  

Statens direkte kontrollmuligheter kan bestå i at konkrete beslutninger treffes av staten, 
enten ved forhåndsgitte målsetninger eller ved at beslutningene som art er forbeholdt 
staten:  

«Objectives laid down by law or individual powers of the State granted by agreement can also 
restrict the legal scope for manoeuvre available to the undertaking to the extent that they are, 
in terms of their effects, equivalent to complete supervision. (…) This effect is reinforced 
where an undertaking is, within the economic field of activity transferred to it, bound 
absolutely to State objectives which are laid down by law and form part of the shareholders’ 
agreement and has to comply with statutory framework conditions, (…) and the undertaking 
is limited, for its part, to putting forward proposals on their future structure.» 186   

De direkte kontrollmulighetene kan ifølge generaladvokat Alber gi tilsvarende kontroll 
som fullt statlig tilsyn.187 De konkrete virkemidlene som generaladvokat Alber viser til er 
generell lov, sektorregulering og avtaleregulering. Reguleringen kan gjelde rammer for 
driften av virksomheten, økonomiske rammebetingelser, og særlige målsetninger i avtale 
med foretaket. Generaladvokat Alber eksemplifiserer:  

«Where, for example, the State is entitled to inspect any measures, including planning 
measures, taken by the undertaking and its subsidiaries, to set objectives and to require at any 
time information on its activities and its subsidiaries, the legal scope for manoeuvre of an 
undertaking is limited from the outset.» 188

                                                 
183  Ovenfor, punkt 2.3.2.4. 
184 Forslag til avgjørelse i Collino, premiss 23. 
185  Premiss 28. 
186  Premiss 29. 
187  Om dette i forhold til Foster, se ovenfor punkt 2.4.2.2. 
188  Forslag til Asfinag, premiss 29. 

 39



Med andre ord er kontroll over planlegging og målsetninger for driften, så vel som rett til 
å kreve informasjon og inspisere driften relevant.   

Indirekte kontroll vil derimot si den kontroll som staten kan utøve som eier og 
finansierer av foretaket i form av innflytelse over foretakets beslutninger. Generaladvokat 
Alber viste særlig til statens økonomiske kontroll som eier og eneeier: 

«As regards the possibilities of exercising indirect influence, account should be taken of 
whether the State, which stands behind the undertaking economically, is able, inside the 
company, to guide in accordance with its own will the areas of freedom which, in law, 
outwardly formally exist, as is probably the case where there is a sole shareholder.» 189

I forhold til indirekte kontroll, er det avgjørende hvorvidt staten kan styre foretaket fra 
«innsiden», slik at det som utad fremstår som foretakets handlinger, i realiteten er et 
resultat av statens vilje. Identifikasjonen mellom Asfinag og staten bygget på at selskapet 
i realiteten var styrt av staten, på tross av at det utad fremsto som en selvstendig juridisk 
person med full rettslig og økonomisk handlefrihet, og inngikk avtalen for egen regning 
og risiko. 

Omgåelseshensynet taler for at foretaket som aktør ikke kan bedømmes som et 
«individ», fordi staten beslutter foretakets handlinger og dermed handler gjennom 
foretaket.  

Vurderingene i EF-domstolens avgjørelse og i generaladvokat Albers forslag gir 
grunnlag for en rekke spørsmål om statsbegrepets rekkevidde. Flere spørsmål gjelder 
betydningen av statens eierskap. 

Er det tilstrekkelig for identifikasjon at staten har indirekte kontroll, idet domstolen 
uttrykker «direct or indirect control»? Hvis staten styrer foretaket gjennom sitt eierskap, 
er dette tilstrekkelig til å fastslå for formålet direkte virkning at foretaket er omfattet av 
«staten»? Kan det foreligge tilstrekkelig grunnlag for identifikasjon dersom staten ikke er 
eier? Når EF-domstolen uttaler «direct or indirect control» som alternative 
kontrollmuligheter, og samtidig vektlegger at staten er eneaksjonær, er det - når man 
legger generaladvokat Albers skillelinjer til grunn - nærliggende å anta at indirekte 
kontroll kan ha selvstendig betydning.  

Et spørsmål er derfor om indirekte og direkte kontroll er alternative kriterier. Ettersom 
de direkte kontrollmulighetene som generaladvokat Alber viser til, ikke nødvendigvis 
gjelder andre omstendigheter enn de indirekte kontrollmuligheter - staten kan som eier i 
aksjeselskap sikre seg kontroll over de forhold som kan være direkte kontrollert i en 
avtale – er det grunn til å tro at det er hvordan kontrollen utøves, som avgjør 
klassifiseringen. Skillet mellom indirekte og direkte kontrollmuligheter kan dermed 
relatere seg til at staten disponerer ulike virkemidler som kan sikre kontroll over de 

                                                 
189  Premiss 30. 
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samme faktiske omstendigheter, og at medlemsstatenes valg av virkemidler ikke 
prinsipielt kan være avgjørende.  

Dette kan også ha en side til om «kontroll» og «funksjon» er alternative eller 
kumulative som identifikasjongrunnlag. Et spørsmål er om foretakets oppgave kan være 
tilstrekkelig. I dette ligger også et spørsmål om hvilken betydning foretakets funksjon har 
i forhold til statens kontroll. Hvis kontrollmulighetene er fastsatt i en oppdragsavtale, er 
det nærliggende å betrakte foretakets funksjon som identifikasjonsgrunnlag. Tatt dette i 
betraktning, er det nærliggende at «kontroll» og «funksjon» ikke kan anses som 
alternative identifikasjonsgrunnlag. Ettersom statens kontrollmuligheter kan relatere seg 
til foretakets funksjon, er det heller ikke utelukket at foretakets funksjon kan være 
tilstrekkelig til identifikasjon med staten. Et annet spørsmål er om statens kontroll kan 
være tilstrekkelig til at foretaket identifiseres med staten, selv om kontrollmulighetene 
ikke relaterer seg til en bestemt oppgave som foretaket utfører. Jeg mener det er holdbart 
å hevde at EF-domstolens uttalelser ikke utelukker at statens kontroll gjennom eierskap 
kan være tilstrekkelig til at et foretak anses omfattet av «staten». 

2.4.2.5 Kan eierskap medføre at et foretak må anses som omfattet av «staten»? 

Spørsmålet er om statens kontroll gjennom eierskap prinsipielt kan være tilstrekkelig til at 
et foretak identifiseres med staten i relasjon til direktivers direkte virkning, eller om det i 
tillegg må ha en bestemt funksjon eller drive en bestemt form for virksomhet. Bygget på 
generaladvokat Albers formuleringer i Asfinag, er en alternativ formulering av spørsmålet 
hvorvidt eierskap er tilstrekkelig til at foretaket ut fra de «samlede kontrollmuligheter» 
staten har, kan identifiseres med staten som pliktsubjekt til direktiver.190  

Dersom det må besvares bekreftende, så vil i prinsippet alle foretak som er heleid av 
staten og hvor eierskapet medfører at staten har kontroll over foretakets beslutninger, 
være omfattet av staten som pliktsubjekt til direktiver etter direkte virkning-prinsippet. 

I motsatt fall, må det i tillegg vurderes andre tilknytning på grunnlag av foretakets 
funksjon, altså om foretaket utfører en oppgave på vegne av staten og hvorvidt foretaket 
har «special powers». 

Selv om foretaket ikke har en slik funksjon, kan det likevel være et spørsmål om det 
må skilles mellom foretak som staten benytter til ivaretakelse spesielle 
samfunnsinteresser, og foretak som har et rent kommersielt formål. I norske (direkte) 
statseide selskaper skilles det således mellom rene kommersielle selskaper (staten driver 

                                                 
190  Slik generaladvokat Albers forslag er tolket ovenfor 2.4.2.4. 
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rent forretningsmessig virksomhet) og selskaper med som i tillegg ivaretar 
samfunnsmessige formål.191

Jeg vil først se på om statens målsetning med virksomheten kan være relevant som et 
avgrensningskriterium. Deretter er spørsmålet om et foretak prinsipielt sett bør kunne 
identifiseres med staten på grunnlag av statens eierskap alene.  

2.4.2.6 Målsetningene med statens engasjement ikke avgjørende 

Prechal skriver at EF-domstolens har en bred tilnærming 

«which covers the whole panoply of bodies which exercise public authority in one way or 
another, through which the State pursues its policies, whether in its regulatory capacity or in 
its interventionist capacity or where the State operates as a market participant». 192   

Må det, slik Deirdre Curtin stilte spørsmål om, trekkes en grense  

«between the economic or commercial activity of a public corporation or undertaking and 
those activities constituting so-called «public service» duties performed on behalf of the 
executive power of the state». 193  

Spørsmålet er om det er relevant i hvilken interesse staten handler i forhold til direktivers 
direkte virkning.  

Når det i realiteten er staten som står bak et foretaks handlinger, vil det ikke være i 
overensstemmelse med effektivitetshensynet og omgåelseshensynet at foretaket ikke kan 
identifiseres med staten fordi staten ikke forfølger samfunnsmessige målsetninger når 
staten handler gjennom foretaket. Jeg mener at det må være riktig å anta at det ikke kan få 
avgjørende betydning om staten bruker sin kontroll over et foretak til å fremme «State 
policies». Hvorvidt staten forfølger samfunnsmessige målsetninger eller (bare) har rene 
forretningsmessige formål med sitt eierskap, forandrer ikke det faktum at det er staten 
som er aktør. EF-domstolens standpunkt i Marshall om at det ikke skal skilles mellom 
staten som myndighetsutøver og staten som privatrettslig avtalepart, kan tale for en slik 
løsning.194  

Mot dette kan man innvende at når staten opptrer som et privatrettslig foretak som 
handler ut fra dets private autonomi, på lik linje med private aktører, så har ikke personen 
karakter av å være offentlig, og at det derfor ikke kan sies at det er «staten» som handler.  

Argumentet er ikke uten relevans, men det har etter mitt syn en begrenset rekkevidde. 
For det første vil det reise vanskelige avgrensningsspørsmål med hensyn til hvilke 

                                                 
191  Redegjørelser gis henholdvis i NOU 2004:7 Statens Forretningsmessige Eierskap og NOU 2003:34 

Mellom Stat og Marked, som jeg vil komme tilbake til. 
192  Prechal 2005, side 60. 
193  Curtin, side 198. 
194  Ovenfor punkt 2.2.1, som jeg anser like gyldig i forhold til selvstendige rettssubjekter, siden Foster-

saken var jevnførbar på dette punkt. 

42  



interesser som er «statlige» i sin art, og hvilke som er «private» i sin art, dersom man skal 
legge vekt på i hvilken interesse staten handler. Ikke bare kan den teoretiske 
grensedragningen være problematisk, ikke minst på et fellesskapsrettslig nivå, men det 
kan medføre bevisspørsmål som er vanskelig å håndtere, som det ikke skal gås nærmere 
inn på her.  

For det andre tyder rettspraksis på at grensen mellom horisontal og vertikal direkte 
virkning er et personelt skille, noe som kan utledes av EF-domstolens avgjørelse i 
Pfeiffer.195 I Pfeiffer-saken gjorde EF-domstolen det klart at en veldedig organisasjon er 
et beskyttet «individ». Arbeidstidsdirektivet var påberopt av ansatte ambulansesjåfører 
overfor Tyske Røde Kors.196 EF-domstolen gikk ikke inn på hvorvidt organisasjonen 
kunne identifiseres med staten som pliktsubjekt, men avviste direkte virkning ut fra at det 
ville medføre en plikt for et individ. Det må kunne antas at Røde Kors driver virksomhet 
generelt i allmennhetens interesse. Når EF-domstolen behandlet saken som et spørsmål 
om horisontal direkte virkning, antydes at det ikke skal sondres mellom «individer» og 
«staten» på grunnlag av målsetningene for foretakets aktiviteter, og at det ikke er 
formålstjenlig med et skille basert utelukkende på virksomhetens art. Derfor kan Pfeiffer 
betraktes som en bekreftelse på at det prinsipielle skillet mellom pliktsubjekter til 
direktivers direkte virkning, er et personelt skille.  

For det tredje kan det spørres om det er formålstjenlig å oppstille et slikt 
avgrensningskriterium, hensett til argumentene for og imot at et direktiv kan ha direkte 
virkning.   

2.4.2.7 Er eierskap tilstrekkelig? 

Når EF-domstolen viser til «public service» og «special powers», kan dette tolkes som en 
bekreftelse på at ren kommersiell virksomhet i statlig regi ikke omfattes av statbegrepet. 
Problemstillingen er om statens kontroll og foretakets funksjon er alternative eller 
kumulative som grunnlag for at foretaket må anses omfattet av «staten». 

Når det i realiteten er staten som står bak foretaket, og «staten» er den forpliktede etter 
artikkel 249 tredje ledd, bør forpliktelsene gjelde uansett hvilken virksomhet staten 
driver. Bakgrunnen for kriteriene om kontroll og funksjon slik Kommisjonen foreslo i 
Foster, var ikke å ramme én type virksomhet fremfor en annen, men å ramme staten 
uansett hvordan den hadde organisert seg. EF-domstolens tilnærming til direktivers 
direkte virkning legger dessuten ikke vekt på virksomhetens art når det gjelder individer, 
jf. Pfeiffer. Det samme bør gjelde i forhold til staten som pliktsubjekt.  

                                                 
195 Sak C-397-403/01 Pfeiffer, ECR 2004 p. I-8835. 
196  Direktiv 93/104/EF. 
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Når staten eier et foretak og ved dette har like sterk kontroll som over organer innenfor 
den statlige organisasjonsstruktur, kan eierskapet gi grunn til å bedømme foretaket på 
samme måte som offentlige organer. Det må være klart at det faktum at foretaket styres 
av staten, ikke endres ved at foretaket ikke utfører en offentlig funksjon. I prinsippet kan 
staten forfølge statlige interesser i enhver virksomhet den kontrollerer, og foretaket vil 
representere statens interesser på tvers av virksomhetens art. Det avgjørende må derfor 
være at staten i realiteten står bak foretaket, og styrer foretakets beslutninger etter statens 
interesser. 

Slik EF-domstolen har anvendt statsbegrepet virker det ikke i strid med det 
fellesskapsrettslige legalitetsprinsippet å la et direktiv få direkte virkning overfor et 
privatrettslig foretak som staten i realiteten står bak som eier, selv om foretaket er et 
«individ» etter nasjonal kategorisering. Et spørsmål er om utvidelsen av statsbegrepet til å 
omfatte «individer» kan være i strid med nasjonale legalitetsprinsipper. Dersom de 
nasjonale legalitetsprinsipper bygger på formelle sondringer med hensyn til hvem som er 
beskyttede rettssubjekter, vil EF-domstolens statsbegrep utfordre beskyttelsen av 
«individer» i nasjonal rett.  

Om legalitetsprinsippet slik det gjelder etter den norske forfatningstradisjon, mener 
Smith at privatrettslige juridiske personer slik som aksjeselskaper og stiftelser er klart 
vernet, og at selv om det er en gradvis overgang mot offentlige personer, er det «ikke 
etter tradisjonell lære grunnlag for å stille aksjeselskaper med offentlige eierinteresser i 
dominerende posisjon svakere enn andre slike selskaper.» 197 Smith gir videre uttrykk for 
at heleide statlige foretak likeledes nyter vern av det tradisjonelle legalitetsprinsipp, og at 
tilsvarende gjelder stiftelser og institusjoner som er atskilt fra offentlige forvaltning som 
egne rettssubjekter. 198  

Dersom statsbegrepet i relasjon til direktivers direkte virkning omfatter privatrettslige 
selskaper, vil det kunne være i strid med legalitetsprinsippets hjemmelskrav, i hvert fall 
slik det tradisjonelt er etter norsk rett. I den utstrekning medlemsstatenes rettssystemer 
oppstiller tilsvarende grensedragninger for hvilke subjekter som er beskyttet av 
legalitetsprinsippet, medfører legalitetsprinsippet problemer i forholdet mellom 
medlemsstatenes nasjonale rett og fellesskapsretten. 

Det er et prinsipielt spørsmål om EF-domstolen kan tolke statsbegrepet slik at 
nasjonale klassifiseringer av rettssubjekter utfordres med hensyn til legalitetsprinsippet. 
Hvilken norm EF-domstolen skal legge til grunn på bakgrunn av EF-traktaten artikkel 6, 
er ikke selvsagt. EF-traktaten artikkel 6 innebærer at fellesskapsretten skal respektere 
                                                 
197  Eivind Smith i «Legalitetsprinsippets hjemmelskrav og subjekter», ovenfor 1.4.4.4, side 680. 
198  Smith går som nevnt så langt som å si at også selvstendige offentlige rettssubjekter er beskyttet av 

legalitetsprinsippet, men dette kan ikke være en klar oppfatning i forhold til det tradisjonelle 
legalitetsprinsippet, side 682, som nevnt ovenfor punkt 1.4.4.4. 
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«forfatningstradisjoner som er felles for medlemsstatene».  Når det gjelder general 
principles of law, som også bygger på felles rettslige prinsipper i medlemsstatene, er det 
sikker rett at fellesskapsretten ikke bygger på et minste felles multiplum.199 Spørsmålet er 
om dette samme gjelder legalitetsprinsippet i forhold til medlemstatenes 
legalitetsprinsipper, eller om fellesskapsretten må ta opp i seg den strengeste normen 
blant medlemsstatene. Statsbegrepets rekkevidde medfører således rettslige 
problemstillinger som i medlemsstatene kan være av konstitusjonell rang. 
Fellesskapsrettens forrang fremfor medlemsstatenes konstitusjoner er ikke avklart,200 og 
selv om legalitetsprinsippet er traktatfestet, løser dette ikke spørsmålet om hvor streng 
norm som skal legges til grunn. Det kan oppstå rangspørsmål i den grad fellesskapsretten 
ikke tar opp i seg den strengeste norm blant medlemsstatene. I den videre drøftelse lar jeg 
spørsmålet om hvorvidt nasjonale legalitetsprinsipper beskytter statseide privatrettslige 
rettssubjekter stå åpent, og drøfter problemstillingen først og fremst i forhold til det 
fellesskapsrettslige legalitetsprinsippet. 

Omgåelseshensynet er et argument for at staten ikke skal kunne unndra seg 
virkningene av fellesskapsretten når den organiserer et oppgaveområde som har vært 
underlagt det offentlige, i privatrettslige former, noe som ble påpekt av generaladvokat 
Alber i forbindelse med Asfinag at drift av «bestemte» infrastrukturer er en oppgave som 
tradisjonelt hører under offentlig forvaltning.201 

Muligens gjør omgåelseshensynet seg særlig sterkt gjeldende i tilfeller hvor 
tradisjonelle forvaltningsoppgaver omorganiseres, men begrunnelsen for at direktivet må 
få direkte virkning, er at det er staten som står bak det aktuelle pliktsubjektet, og at man 
ikke derfor ikke kan anse foretaket som et «individ» i reell forstand.202 Argumentet gjør 
seg etter mitt syn gjeldende uansett hvilken type virksomhet det aktuelle foretaket driver. 
Derfor er det ikke formålstjenlig å unnta staten fra ansvar for forpliktelsen på grunnlag av 
hvilken type virksomhet foretaket driver. En slik sondring vil kunne skape muligheter for 
at staten kan omgå sine forpliktelser ved å definere virksomheten som «offentlig» eller 
«privat».203

Når statens eierskap gir kontroll over foretakets beslutninger, tilsier 
effektivitetshensynet at foretaket må identifiseres med staten fordi staten som eier har 
mulighet til å sikre at foretaket – som endel av statens beslutningssfære - overholder 

                                                 
199  Toth, side 279. 
200  Se Ensig Sørensen, side 168, og Sejersted m.fl., side 79. 
201  Forslag til avgjørelse, premiss 33. 
202  Jf.generaladvokat Albers forslag i Asfinag, premiss 31, og forslag i Collino, premiss 22-23, ovenfor 

henholdsvis i punkt 2.3.2.4 og 2.4.2.1. 
203  Avgrensningsproblematikken med hensyn til virksomhetens art kommer jeg tilbake til under 

funksjonskriteriets innhold. 
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fellesskapsforpliktelser. Foretaket kan ikke antas å være beskyttet mot 
direktivforpliktelser ut fra legal certainty idet staten er forpliktet til å etterkomme 
fellesskapsforpliktelsene, og ikke kan påberope seg at den ikke har oppfylt dem. Staten 
må forutsettes å til enhver tid ha oversikt over gjeldende fellesskapsforpliktelser for både 
offentlige og private rettssubjekter, og sikre etterlevelsen av forpliktelsene i all 
virksomhet som staten driver. 

Det kan her trekkes en parallell til øvrige fellesskapsforpliktelser som staten er pålagt. 
Der plikten utelukkende er lagt på «staten» etter traktatens ordlyd, betyr dette ikke 
nødvendigvis at det bare er når staten opptrer som myndighetsutøver at staten er 
forpliktet. For eksempel gjelder forbudet mot statlige restriksjoner på det frie varebytte 
etter artikkel 28 likeledes når staten opptrer i form av et privatrettslig selskap som 
oppdragsgiver i konkurranseutsatte markeder. Dette følger også av EF-traktaten artikkel 
86 første ledd, som har betydning for bedømmelsen av statens eierskap i visse 
relasjoner.204 Danmark ble således i Storebælt dømt for tiltak truffet av aksjeselskapet 
A/S Storebælt-forbindelsen, eid og styrt av staten med formål å gjennomføre et statlig 
brobyggeprosjekt.205  

Min oppfatning om statsbegrepet under direktivers direkte virkning, er derfor at 
formålsbetraktninger taler for et statsbegrep som ikke utelukker at statlige selskaper som 
driver forretningsmessig virksomhet omfattes av «staten». Statsbegrepet bør derfor heller 
ikke tolkes slik at statlig eierskap prinsipielt ikke kan være tilstrekkelig. Når staten er 
eneeier, og eierskapet medfører at foretakets handlinger i realiteten er kontrollert av staten 
fra «innsiden», så bør eierskapet i seg selv kunne være tilstrekkelig til å si at foretaket er 
en del av staten.  

2.4.2.8 Funksjonskriteriets innhold 

Hvis foretakets funksjon skal være tilstrekkelig som grunnlag til at foretaket anses 
omfattet av «staten», må det imidlertid presiseres slik at det kan anvendes formålstjenlig i 
forhold til direktivers direkte virkning.  

I Asfinag formulerte EF-domstolen foretakets funksjon som en oppgave «in the public 
interest».  Formuleringen i Asfinag kan være et uttrykk for en tilpasning av kriteriet 
«public service» til sakens konkrete omstendigheter. Ettersom EF-domstolen nylig igjen 
har formulert oppgaven som «providing a public service», kan Asfinag neppe innebære 
noen generell presisering av dette kriteriet.206 Hvorvidt det ligger en meningsforskjell i 

                                                 
204  Jeg kommer tilbake til dette nedenfor, punkt 3.3.6.2. 
205  Jf.sak C-243/89 A/S Storebæltforbindelsen, ECR 1993, p.I-3353, kommentert i Neergaard & Nielsen, 

side 264. 
206  Jf.sak C-53/04 Marrosu, avgjørelse 7.september 2006, ennå ikke trykket i samlingen, premiss 29. 
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«public service» og «service in the public interest» er et upraktisk spørsmål, da sistnevnte 
tydeligvis er tilstrekkelig.  

Når det gjelder foretakets funksjon, utelukker Pfeiffer, som nevnt ovenfor, at et 
pliktsubjekt kan identifiseres med staten alene på grunnlag av at det utfører en «service in 
the public interest» i samfunnet.  

Det personelle aspektet som kom til uttrykk i Pfeiffer har en side til defineringen av 
foretakets funksjon som et avgrensingskriterium. Noe må knytte pliktsubjektet til staten, 
slik at funksjonen blir av «offentlig» - i motsetning til privat - karakter. Begrepet 
«offentlig oppgave» kan ikke benyttes, ettersom hva som er en offentlig oppgave varierer 
mellom de enkelte medlemsstater. Som generaladvokat Mischo har uttrykt det: 

«the legal forms in which the public authorities (…) carry out activities are very varied. They 
vary from one Member State to another and within each Member State, and also vary in time, 
in accordance with prevailing national legislation and policies. The choice of one or another 
does not necessarily reflect objective criteria but is often a function of political or historical 
considerations or even of simple expediency or convenience of management.»207

I den enkelte medlemsstat vil dessuten spørsmålet om en virksomhet er offentlig eller 
ikke, bero på kontekst og avgrensningens formål. Både for å imøtekomme dette og for å 
avgrense mot individer som i Pfeiffer, er det nærliggende å tolke kriteriene slik at 
foretakets funksjon er et uttrykk for foretakets tilknytning til staten. 

Dette virker i overenstemmelse med at EF-domstolens tilnærming til statlig involvering 
i privatrettslige aktiviteter i fellesskapsrettslige spørsmål hvor domstolen legger et vidt 
statsbegrep til grunn, bygger på at offentlig kontroll og innflytelse medfører at 
virksomheten får karakter av å være offentlig. 208 Virksomhet av offentlig karakter 
kjennetegnes ved kriterier som faktisk kontroll, dominerende innflytelse og at staten har 
mulighet til å gi bindende instruksjoner for foretakets virksomhet.209  

Kriteriene kan dermed tolkes slik at det gjelder en offentlig funksjon når et foretak er 
gitt i oppgave av staten og har fått særlige beføyelser til utførelsen av oppgaven. De 
«særlige beføyelser» og at oppgaven er gitt av staten, viser at foretaket har en tilknytning 
til staten, som kan begrunne identifikasjon. Derfor må det etter min mening være klart at 
oppgaven får karakter av å være «offentlig» på grunnlag av at den utøves av staten via 
foretaket. 

Offentlig funksjon kan dermed uttrykkes som at foretaket utøver en funksjon på vegne 
av staten. I Foster formulerte Kommisjonen det relevante kriterium som at foretaket 

                                                 
207 I forslag til avgjørelse i sak 118/85 Kommisjonen mot Italia, ECR 1986 p.2609. Er vist til også av 

Curtin, side 216. 
208 Som påpekt av generaladvokat van Gerven i Foster, premiss 16. 
209 Generaladvokat van Gerven, premiss 16. 
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«[was] carrying out a public function on behalf of the State».210 Når dette elementet ikke 
kommer direkte til uttrykk i domstolens formuleringer, kan det være at dette kan forklares 
med at statens kontroll er direkte relatert til foretakets funksjon. Når en offentlig funksjon 
utøves på vegne av staten, er det klart at funksjonen som et avgrensningskriterium står i 
umiddelbar sammenheng med at staten har kontroll over funksjonen. Foster kan tolkes 
slik idet foretaket har fått oppgaven og beføyelsene «pursuant to a measure adopted by 
the State», og utøver den «under the control of the State», så er oppgaven offentlig i sin 
art og kontrollert av staten. I Asfinag er dette noe annerledes idet funksjonen er overdratt 
ved konsesjonskontrakt, men at funksjonen står i forhold til statens kontroll, kan synes 
enda klarere idet både den særlige Asfinag-loven og konsesjonskontrakten sikrer staten 
kontroll med forhold som gjelder ivaretakelsen av funksjonen.  

Når foretaket utfører en offentlig oppgave med særlige beføyelser, så vil oppgaven 
være gitt av staten, og staten vil ha et behov for å føre kontroll med utførelsen av 
oppgaven. Identifikasjon basert på aktivitetenes art kan dermed relatere seg til at staten 
har kontroll over aktivitetene. Dersom foretakets funksjon skal være et 
avgrensningskriterium, vil derfor det avgrensende element sannsynligvis ligge i kriteriet 
«special powers».211 Det blir imidlertid et spørsmål om hva som ligger i «special 
powers» som avgrensningskriterium for offentlig virksomhet som kan medføre offentlig 
kontroll. 

2.4.2.9 «Special powers» 

EF-domstolen formulerer beføyelsene som «special powers beyond those which result 
from the normal rules applicable between individuals».212  

Den øvre grense må gå mot begrepet ”public authority”, idet selvstendige rettssubjekter 
omfattes av statsbegrepet dersom de utøver «klassisk» forvaltningsmyndighet, 
jf. Johnston. Hvis nasjonal rett krever delegasjonsvedtak for den aktuelle beføyelse i et 
konkret tilfelle, er det rimelig å anta at det gjelder en «special power». På den annen side 
er det vanskelig å operere med et vilkår om delegasjon eller at nasjonal rett har satt 
restriksjoner på den aktuelle beføyelsen. Siden dette vil variere mellom de ulike 
medlemsstatenes forvaltningstradisjoner og rettssystemer, er et ekskluderende vilkår 
uhensiktsmessig.213  

                                                 
210 Generaladvokat van Gervens forslag, premiss 20. Også Curtin, i det nevnte sitat ovenfor. 
211 Antydes av Prechal 2005 side 60. 
212  Foster, premiss 20, Asfinag, premiss 27. 
213  Jf.generaladvokat van Gerven i Foster, premiss 18-19. 
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De aktuelle beføyelsene må for å avgrenses mot rene privatrettslige handlinger, på en 
eller annen måte være kvalifisert i sin art.214 Det er derfor ikke til å komme bort fra at 
hvorvidt noe karakteriseres som «special powers» i en viss grad må hvile på nasjonal 
karakterisering. Derfor er det kanskje mest hensiktsmessig å se «special powers» i direkte 
sammenheng med at foretaket utfører en oppgave på vegne av staten. Det må etter min 
mening kunne komme i betraktning om de aktuelle beføyelser krever særlig tillatelse fra 
myndighetene etter nasjonal rett, fordi det ellers ikke vil være «special powers». 

Et relevant spørsmål er hvilke borgere «special powers» står i forhold til, det vil si om 
«special powers» ikke bare innebærer en privilegert stilling i forhold til andre individer, 
men forutsetter at foretaket har beslutningsmyndighet over andre borgere. Da vil kriteriet 
kunne sies å innebære i hvert fall et element av forvaltningsmyndighet. Hvis «special 
powers» (også) omfatter at foretaket er blitt priviligert uten at det har 
beslutningsmyndighet over andre borgere, er spørsmålet om en «særlig rettighet» kan 
kvalifisere til å være «special powers», som jeg anser forbundet med foretakets funksjon. 

Uansett hvilken tolkning som antas, forutsetter «special powers beyond those which 
result from the normal rules applicable between individuals» en beslutning truffet av 
offentlige myndigheter. Beslutningen kan sees i sammenheng med at staten har kontroll 
over hvilke personer som får de aktuelle beføyelsene, slik at «special powers» kan tilsi at 
staten har kontroll over det aktuelle pliktsubjektet.  

2.4.2.10 Privat eierskap og prinsipielle formålsbetraktninger 

Det prinsipielle spørsmålet er om et foretak som har private eiere ikke kan være omfattet 
av statsbegrepet fordi det strider mot legalitetsprinsippet at et direktiv får direkte virkning 
overfor et privat individ.  

Dersom det prinsipielt er utelukket å identifisere et selskap som har private eiere med 
staten, vil et selskap ikke kunne identifiseres med staten uansett om foretaket er helt eller 
delvis privateid, og uansett hvor stor eierandel som ligger til private. Om et foretak med 
private eiere kan være omfattet av statsbegrepet på grunnlag av foretakets funksjon, kan 
også være tvilsomt. 

EF-domstolens avvisning av horisontal direkte virkning taler umiddelbart for at foretak 
som har private eiere ikke kan være pliktsubjekt til direktiver, ettersom direkte virkning 
overfor selskapet medfører at det er eierne som er pliktsubjekt i siste instans. 
Legalitetsprinsippet og legal certainty fremstår som hindre for horisontal direkte 
virkning.  

EF-domstolens uttalelser utelukker ikke at det bare er i de tilfeller hvor staten er 
eneeier at foretaket kan bli ansett som omfattet av staten. Generaladvokat Alber ga i 
                                                 
214  I denne retning Ojanen, side 256. 
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Asfinag uttrykk for at identifikasjonsspørsmålet er aktuelt også der staten er deleier, idet 
han uttalte at: 

«The broad definition of the State also means that a directly effective provision of a directive 
can apply to the State even where it operates (…) as, for example, the owner of a public 
undertaking or as a majority or sole shareholder in a private undertaking.» 215

I tillegg må det tas i betraktning at EF-domstolen formulerte statens kontroll i Asfinag 
som «direct or indirect control», altså alternativt. Dette kan tilsi at eierskap – eller i hvert 
fall eierskapskontroll – ikke er et vilkår for at et foretak kan være omfattet av staten. 
Ettersom effektivitetshensynet og omgåelseshensynet kan tilsi identifikasjon selv om 
selskapet ikke kun har staten som eier, kan EF-domstolens uttalelser tyde på at fullt statlig 
eierskap ikke er et vilkår.  

EF-domstolen har så langt under statsbegrepet ikke vært nødt til å ta stilling til 
pliktsubjekter hvor både argumenter for og argumenter mot direkte virkning har gjort seg 
gjeldende, fordi det har vært staten alene som har stått bak de aktuelle pliktsubjekter. En 
avveining av argumentene for og mot direkte virkning har derfor så langt ikke vært 
påkrevet. Som nevnt har EF-domstolen i spørsmålet om direktiver kan få direkte virkning 
overfor et «individ» hatt en prinsipiell tilnærming. Der det ikke bare er staten eller bare 
private er eiere, kan en prinsipiell tilnærming muligens komme til kort.  

Der både staten og individer er eiere av et foretak, tilsier effektivitetshensynet og 
«estoppel» at foretaket identifiseres med staten, samtidig som legalitetsprinsippet taler 
mot identifikasjon. Etter min mening kommer man ikke unna at det må foretas en 
interesseavveining, enten slik at legalitetsprinsippet utgjør en absolutt hindring for direkte 
virkning, eller slik at hensynet til effektivitet og «estoppel» på grunn av omstendighetene 
er avgjørende. 

Spørsmålet er om individets beskyttelse er absolutt. Hensynet til fellesskapsrettens 
effektive virkning taler for at direktivet bør få direkte virkning uavhengig av hvem som er 
eier. Hensynet til at statene ikke skal kunne omgå sine forpliktelser, taler for at det ikke 
kan stå i veien for identifikasjon at foretaket har private eiere. Hvis legalitetsprinsippet er 
prinsipielt til hinder for direkte virkning når en av eierne av foretaket er en privatperson, 
vil identifikasjon mellom foretaket og staten være utelukket uansett hvor stor eller liten 
eierandel privatpersonen har. Staten får dermed mulighet til å omgå sine 
fellesskapsforpliktelser ved å hel- eller delprivatisere offentlige virksomheter. 
Eierkontrollen kan enten sikres ved at staten beholder tilstrekkelig eierandel til at den har 
dominerende innflytelse over foretakets beslutninger, eller staten kan kompensere for 
tapet av eierkontroll ved bruk av andre styringsvirkemidler enn eierskap. Dersom 
legalitetsprinsippet er absolutt kan staten dessuten omgå sine forpliktelser ved å sette bort 

                                                 
215  Forslagets premiss 22 (sitert ovenfor punkt 2.4.2.1). 
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offentlige oppgaver til private foretak samtidig som staten har direkte kontroll over 
foretakets funksjon. 

Eierskapets betydning i forhold til bedømmelsen av foretaket har en side til hensynet til 
privatpersoners legal certainty. Eierskapets betydning for om foretaket kan være omfattet 
av statsbegrepet, bør være klar og utvetydig, slik at private eiere kan forutse sin 
rettstilling som økonomiske deltakere i et privatrettslig foretak. 

2.4.3 Alternative identifikasjonsgrunnlag? 

Kriteriene i Foster og Asfinag kan tolkes på forskjellig vis når det gjelder hva de isolert 
sikter til og hvordan de forholder seg til hverandre. I praksis kan kriteriene tenkes å 
relatere seg til forskjellige forhold, og det kan tenkes diverse kombinasjoner av kriteriene.  

EF-domstolens praksis viser at statens eierskap og foretakets oppgave kan gi grunnlag 
for at et foretak er omfattet av «staten» som pliktsubjekt under direktivers direkte 
virkning, og at det som må vurderes er om omstendighetene tilsier at foretaket er under 
statens kontroll. Etter mitt syn utelukker ikke EF-domstolens formuleringer at statens 
eierskap og foretakets oppgave alternativt kan medføre at foretaket er omfattet av 
«staten», såfremt statens kontrollmuligheter tilsier at det i realiteten er staten som står bak 
foretaket.  
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3 Kriteriene i aksjon  

3.1 Innledning 
Problemstillingen i dette kapittelet er hvordan det funksjonelle statsbegrepet som 
EF-domstolen har utviklet stiller seg i ulike typetilfeller hvor det aktuelle pliktsubjekt 
ikke klart faller innenfor noen av kategoriene «stat» eller «individ». I det følgende vil jeg 
relatere kriteriene til de to hovedtemaene statens kontroll og foretakets funksjon som 
alternative grunnlag for at et foretak kan omfattes av «staten».  

Jeg vil først og fremst problematisere om et foretak hensett til argumentene for og imot 
direkte virkning, bør anses omfattet av staten på grunnlag av at enten foretaket som sådan 
er under statens kontroll eller på grunnlag av at foretakets funksjon er å utføre en oppgave 
for staten. Hensett til det vide statsbegrepet som EF-domstolen har anlagt, og basert på 
tolkningene av rettspraksis, vil jeg vurdere kriteriene i situasjoner som kan tenkes, i et 
utvalg typetilfeller som eksemplifiserer en del av spørsmålene det vide statsbegrepet 
reiser. Nasjonale domstoler vil måtte foreta en helhetsvurdering av kriteriene, men for 
meg å redegjøre for alle forskjellige kombinasjonstilfeller ville sprenge rammene for 
avhandlingen, ettersom det finnes atskillige varianter. Av samme grunn kan det ikke gis 
noen uttømmende fremstilling av de problemstillinger som reiser seg under henholdsvis 
statens kontroll og foretakets funksjon. Mitt siktemål er å drøfte utvalgte spørsmål i 
tilknytning statens kontroll over foretaket som sådan, og belyse noen situasjoner der det 
er spørsmål om et foretak har en oppgave som gjelder en «public service» og/eller 
«special powers».  

Foster og Asfinag gjaldt begge foretak som tradisjonelt hadde vært statsdrevne 
virksomheter. Selv om dette prinsipielt ikke kan være avgjørende for 
identifikasjonsspørsmålet, er det typisk i slike tilfeller hvor grensedragningen mellom 
«staten» og «individer» er uklar.  

I Norge har rettsutviklingen ført til at det er utviklet organisasjonsformer som står i en 
mellomstilling mellom tradisjonell statlig forvaltning ved offentlige organer, og rene 
privatrettslige organisasjonsformer, og at det er blitt klarere skiller mellom statens ulike 
roller: som lovgiver, regulator og bevilgende myndighet, som forvalter, bestiller og 
finansierende myndighet av offentlige tjenester og som eier av offentlige 
virksomheter.216 Samtidig er andre enn tradisjonelle virkemidler tatt i bruk i større grad 

                                                 
216  Se NOU 2003:34, kap 2. 
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enn før, slik at staten utøver kontroll og styring med både sine egne virksomheter og 
private aktører gjennom annet enn offentlig myndighetsutøvelse.217  

Hensynet til at staten ikke skal kunne unndra seg sine fellesskapsforpliktelser gjør seg 
sterkt gjeldende på grunn av denne utviklingen, og statsbegrepet må få en rekkevidde som 
er formålstjenlig ut fra dette hensyn. Samtidig må legalitetsprinsippet som sentral 
rettssikkerhetsgaranti for individet ivaretas.  

3.2 Utgangspunktet 

3.2.1 Offentlige organer 

Offentlige organer er utgangspunktet for hvilke rettssubjekter som omfattes av 
statsbegrepet. EF-domstolen har ikke uttalt seg om begrepet, men generaladvokat van 
Gerven uttaler i sitt forslag til Foster at som «public bodies» må regnes: 

«All bodies which pursuant to the constitutional structure of a Member State can exercise any 
authority over individuals.» 218

Grovt sett kan statens organisering inndeles i virksomheter som er organisert innenfor 
statens administrasjon og virksomhet som organiseres som selvstendige rettssubjekter 
utenfor statens administrasjon. Alle offentlige myndigheter innenfor statens organisasjon 
omfattes av statsbegrepet på formelt grunnlag som en del av staten som juridisk person, 
inkludert selvstendige offentlige myndigheter, idet de eksisterer under staten.219 
Likeledes omfattes uavhengige offentlige myndigheter som er en egen juridisk person, 
slik som kommuner og regionale myndigheter, og rettssubjekter som er en del av 
disse.220  

Statlige bedrifter organisert som offentlig organ, slik som forvaltningsbedrifter i norsk 
rett, identifiseres med staten uten noen konkret vurdering, og vil identifiseres med staten 
uavhengig av hvilke funksjoner eller hvilke oppgaver bedriften utøver. Statlige bedrifter 
organisert som selvstendig rettssubjekt, må imidlertid vurderes i forhold til 
EF-domstolens statsbegrep. 

Hovedforskjellen er at det selvstendige rettssubjekt ikke er underlagt statens 
organisasjons- og instruksjonsmyndighet, og ikke tradisjonell bevilgningsmyndighet.221 
                                                 
217  Se Hans Petter Graver, Forvaltningsrett i markedsstaten –Studier i europeisering av forvaltningsretten, 

Oslo (2002) (heretter Graver 2002), side 220. 
218 Forslagets premiss 21. 
219  Omfanget av dette i norsk rett, se Eckhoff & Smith, Forvaltningsrett, 7.utgave, Oslo (2003) kapittel 6 

unntatt de som er selvstendige rettssubjekter under punkt VIII. 
220  Slik som kommunal foretak, som ifølge i loven «er en del av kommunen», jf. lov 25.september 1992 

nr.107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 61. 
221  Om styringen av forvaltningsbedrifter i norsk rett, se NOU 2003:34 side 23 og 36. 
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Overfor selvstendige rettssubjekter må staten benytte andre styringsmuligheter, og 
bevilgninger og økonomisk ansvar kan være innskrenket.  

EF-domstolens funksjonelle statsbegrep må antas å hvile på den betraktning om at det 
ikke er grunn til å betrakte selvstendige rettssubjekter annerledes enn offentlige organer 
når det er klart at det i realiteten er staten som står bak personen.222 Tilknytningen til 
staten må vurderes i forhold til statens styringsmuligheter de direkte og de indirekte 
kontroll- og styringsmuligheter staten har. Et naturlig utgangspunkt er statens 
styringsmuligheter etter den aktuelle organisasjonsform og eierandel i foretaket.  I tillegg 
vil statens øvrige virkemidler være sentrale, siden det må antas at staten vil benytte disse 
som kompensasjon i mangel av styringsmuligheter gjennom forvaltningshierarkiet.223

I det følgende vil jeg vurdere om statens styrings- og kontrollmuligheter i to 
hovedkategoerier av typetilfeller, hvor jeg tar utgangspunkt i norsk rett. I punkt 3.3 er 
spørsmålet i hvilken grad et selvstendig rettssubjekt kan identifiseres med staten på 
grunnlag av at staten har kontroll over foretaket i kraft av sitt eierskap. I punkt 3.4 er 
spørsmålet (alternativt) om et foretak kan identifiseres med staten på grunnlag av at 
foretaket har til funksjon å utføre en oppgave på vegne av staten. De norske eksemplene 
er til illustrasjon av typetilfeller som statsbegrepet kan tenkes anvendt på, og det har etter 
mitt syn liten betydning for illustrasjonsverdien til eksemplene, at direktiver ikke får 
direkte virkning i norsk rett. Når jeg i det følgende viser til «statsbegrepet» sikter jeg til 
«staten» som pliktsubjekt ved direktivers direkte virkning, slik dette er fastlagt av 
EF-domstolen i rettspraksis. 

3.3 Identifikasjon på grunnlag av statens kontroll 

3.3.1 Innledning 

Om et foretak må anses omfattet av «staten» på grunnlag av statens kontroll over 
foretaket, vil jeg i dette delkapittelet se i forbindelse med statlig eierskap. Jeg bygger på 
at direkte og indirekte kontrollmuligheter kan relatere seg til samme forhold, på grunn av 
ulike omstendigheter, og legger til grunn generaladvokat Albers vurderinger i Asfinag. 
Kontrollmuligheter som staten har i kraft av å være oppretter og eier, og som staten kan 
benytte til å styre foretaket fra innsiden, er å betrakte som indirekte kontroll.224  

Det kan trekkes et hovedskille mellom foretak som staten eier og foretak som staten 
ikke eier. Statlige foretak kan organiseres enten i en særlig organisasjonsform for 

                                                 
222  Slik Kommisjonen i Foster, jf.ovenfor 2.3.2.3., og i denne retning også generaladvokat Alber om 

omgåelseshensynet i 2.4.2.1. 
223  NOU 2003:34, side 14 og 30. 
224 Ovenfor punkt 2.4.2.4, forslag til avgjørelse, premiss 26-30. 
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offentlig virksomhet eller i en «ren» privatrettslig organisasjonsform, eventuelt som 
selveiende rettssubjekt. 

I norsk rett er statlig eierskap tradisjonelt et viktig virkemiddel for statens styring av 
samfunnet. Samfunnspolitiske mål og statens begrunnelse for eierskap vil påvirke valg av 
organisasjonsform og virkemidler som benyttes til statlig styring, og vil være et premiss 
for statens kontroll. Den norske stat skiller mellom virksomhet som den driver med 
overordnede samfunnsmessige interesser for øye, og rent forretningsmessig begrunnet 
virksomhet, som er redegjort for i henholdsvis NOU 2003:34 Mellom stat og marked og 
NOU 2004:7 Statens forretningsmessige eierskap. Disse vil være utgangspunktet for 
drøftelsen av selvstendige rettssubjekter som organisasjonsform for statseide 
virksomheter. 

Statens styringsmuligheter i kraft av eierskap, beror for det første på om det ligger et 
prinsipp om eierkontroll i organisasjonsformen, og dernest hvilke kontrollmuligheter 
eierandelen gir staten. Kontrollmulighetene etablert ved opprettelsen legger premissene 
for statens kontrollmuligheter som eier, slik at eier styrer foretaket etter de regler som 
gjelder for organisasjonsformen og regler som gjelder for det enkelte foretak, typisk 
gjennom å treffe eiervedtak og regulere vedtekter. Om eierskapet medfører at det 
offentlige får så stor kontroll over foretakets beslutninger at foretaket må anses omfattet 
av «staten», vil jeg i det følgende vurdere for ulike typer organisasjonsformer og 
eierandeler. Først vurderes hvorvidt et foretak kan identifiseres med staten på grunnlag av 
statens eierskap og kontroll der organisasjonsformen er spesielt tilpasset offentlig 
virksomhet, henholdsvis statsforetak, helseforetak og særlovsselskap. Deretter drøftes om 
statens kontroll kan være tilstrekkelig for heleide og deleide aksjeselskaper og stiftelser. 

3.3.2 Statsforetak 

Statsforetak er en organisasjonsform for statlig næringsvirksomhet som har 
forretningsmessige målsetninger samtidig som den benyttes som ledd i statlig 
markedsstyring.225 Statsforetaket Statnett SF kan tjene som eksempel.226

I 1991 ble det statsdrevne monopolet på elektrisitetsomsetning i Norge omregulert, og 
forvaltningsbedriften Statskraft ble delt i en produksjonsdel under Statskraft SF, hvis 
sektor ble konkurranseutsatt, og i en del om drift av hovedelektrisitetsnettet under Statnett 
SF, sektorregulert som monopol.227  

                                                 
225  Se om dette NOU 2003:34, kapittel 1-3. 
226 Kilder: NOU 2003:34, Statens Eierberetning 2005, Statnetts hjemmesider: www.statnett.no og Norges 

Vassdrags- og Energidirektorats hjemmesider: www.nve.no  
227  NOU 2003:34, side 62. 
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Statsforetak er egne rettssubjekter med begrenset ansvar som eies av staten alene, jf. 
statsforetaksloven §§ 1, 3 og 4a.228

Statens eierskap i statsforetak forvaltes av regjeringen etter standardiserte regler for 
eierstyring, og innenfor de rammer Stortinget setter, ettersom Regjeringen har 
konstitusjonelt og parlamentarisk ansvar for selskapsforvaltningen, under kontroll av 
Riksrevisjonen, jf.statssel.§ 45.229 De administrative forvaltningsreglene forsterker at 
staten har kontroll over foretaket, men har ikke direkte betydning for indirekte 
kontrollmuligheter i foretaket.  

Sentralt for eierstyringen i statsforetak er det at staten oppretter foretaket, og fastsetter 
formål og vedtekter. Endring av eierskap forutsetter statlig beslutning om oppløsning av 
foretaket, jf.statssel.§ 1. Statens indirekte kontrollmuligheter utøves av departementet i 
foretaksmøtet, som etter statssel.§ 38 er statsforetakets øverste organ. 

Departementet er i foretaksmøtet forbeholdt retten til utnevnelse av styre og revisor, jf. 
statssel.§§ 19 og 43, og kan som øverste myndighet instruere og kontrollere styret. I 
foretaksmøtet har selskapets ledelse og revisor uttalerett, mens departementet alene har 
stemmerett, jf. statssel.§ 38, selv om foretaket har bedriftsforsamling, jf. statssel.§ 35. 
Styret tar beslutninger i forvaltningen av selskapet, og gir forslag til økonomiske rammer, 
men beslutninger av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad 
kan endre virksomhetens karakter, må styret etter lovens § 23 forelegge for statsråden. 
Styret rapporterer til departementet, og ministeren kan innkalle til eiermøter og kreve 
informasjon fra styret. 

Når det gjelder statsforetak, slik som Statnett, har staten kontroll over alle foretakets 
beslutninger fra «innsiden», som eier. Den absolutte kontrollen må etter min mening være 
tilstrekkelig til at foretaket er omfattet av et slikt statsbegrep som gjelder i relasjon til 
direktivers direkte virkning. I en organisasjonsform slik som statsforetak, er statens 
kontroll i kraft av eierskapet fullstendig, og viser at det i realiteten er staten som står bak 
foretaket. I et slikt tilfelle må eierskap og organisasjonsform være tilstrekkelig til å anse 
foretaket som omfattet av statsbegrepet. Hensynet til fellesskapsrettens effektive virkning 
og at staten ikke må kunne omgå sine forpliktelser ved å organisere sin virksomhet 
utenfor statlig organisasjonsstruktur, tilsier dette. 

Et tilleggsmoment når det gjelder statsforetaket Statnett, er at foretaket ivaretar 
statspålagte oppgaver og at statens direkte kontroll over virksomheten er relativt sterk.230 
Statnett har «special powers» i form av konsesjonsgitt monopol, på en «public service» i 

                                                 
228  Lov om statsforetak 30.august 1991 nr.71(statsforetaksloven/statssel.). 
229  Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av virksomheter organisert etter lov om 

statsforetak av 30.august 1991, vedtatt av Stortinget 10.mars 1992. 
230  Se NOU 2003:34, side 64. 
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form av systemansvaret for sentralnettet for elektrisitetsdistribusjonen i Norge, som er 
pålagt staten.231 Statnett har til hovedoppgave å «planlegge og prosjektere, bygge, eie og 
drive overføringsanlegg».232 Staten har omfattende direkte kontrollmuligheter knyttet til 
virksomheten, som er detaljregulert og underlagt statlig tilsyn ved Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE).233 Eierskapet anses som et ekstra styringsredskap.234

Statsforetak er dermed en type foretak som kan være omfattet av statsbegrepet under 
direktivers direkte virkning, både ut fra at staten har kontroll over foretaket fra «innsiden» 
og fra «utsiden». Fra et funksjonelt synspunkt er det ikke tvil om at det i realiteten er 
«staten» som står bak foretaket. Det faktum at et statsforetak i prinsippet er organisatorisk 
og økonomisk uavhengig, kan ikke være avgjørende for at et slikt foretak er omfattet av 
«staten», da det klart ville stride mot det prinsipielle holdepunktet i EF-domstolens 
avgjørelse i Foster, samt effektivitetshensynet og omgåelseshensynet.  

3.3.3 Helseforetak 

Helseforetak er en særlig organisasjonsform for statseide sykehus innenfor 
spesialisthelsetjenesten i Norge.235 Staten har ikke instruksjonsmyndighet i kraft av den 
statlige organisasjonsstruktur over helseforetakene, men styrer helseforetakene gjennom 
lov, eierskap og som bevilger/ oppdragsgiver.  

Helseforetaket Ullevål universitetssykehus (Ullevål)236 er et selvstendig rettssubjekt 
organisert etter helseforetaksloven.237 Ullevåls formål er å yte spesialisthelsetjenester, og 
de fire hovedoppgavene til Ullevål er å drive pasientbehandling, utdanning, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende.238 Ullevål utfører sine tjenester på grunnlag av 
avtaler med Helse Øst, og utfører oppgavene dels selv, dels etter avtaler med private og 
offentlige myndigheter og dels gjennom selskaper Ullevål eier.  

                                                 
231  Jf.lov 29.juni 1990 nr.50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 

energi m.m. (energiloven/enl) § 5A-1. 
232  Vedtekter for Statnett SF, se http://www.statnett.no/default.aspx?ChannelID=1129
233 NVE forestår regulering av økonomiske rammebetingelser og gir forskrifter, se 

http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=8387
234 NOU 2003:34, side 64 og Fakta 2006 Energi og vannressurser i Norge, Olje- og 

energidepartementet 2006.  
235  Kilder: NOU 2003:34, side 44-45, Statens Eierberetning 2005 og respektive lover. 
236  Kilder: Hjemmesidene til Helse Øst RHF, www.helse-ost.no og Ullevål universitetssykehus HF, 

www.ulleval.no, og Helse Østs Årsrapport 2005, se http://www.helse-
ost.no/modules/module_123/proxy.asp?iDisplayType=1&iCategoryId=178&iInfoId=0&mids=166a35
0 og Helse- og omsorgsdepartementets hjemmesider.  

237  Lov 15.juni 2001 nr.93 om helseforetak m.m.(helseforetaksloven/helsefl.) 
238  Styrets årsberetning, jf.Årsrapport 2005, side 34, se  

http://www.ulleval.no/modules/module_123/proxy.asp?iDisplayType=2&iCategoryId=54&iInfoId=20
52&mids=a282a285a290a , jf. helsefl.§ 2 tredje ledd. 
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Ullevål er eid og drevet av Helse Øst, et av fem regionale helseforetak (RHF) eid av 
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Staten utøver direkte eierstyring over Helse 
Øst i foretaksmøtet, jf.helsefl.§ 16. Statsråden velger styre og gir vedtekter i 
foretaksmøtet, jf.henholdsvis helsefl.§§ 21, 8 og 12. Styret står for organisering, drift, 
planlegging og budsjetter, både for det regionale og de underlagte helseforetakene, 
jf.helsefl.§ 28. Lovens regler gjelder tilsvarende for forholdet mellom det regionale 
helseforetaket som eier og det utøvende helseforetaket, jf. helsefl.§§ 2 og 3. Ullevål er 
opprettet av Helse Øst, som oppnevner styre og fastsetter vedtekter. Organiseringen sikrer 
staten kontroll over styre og vedtekter i de utøvende helseforetakene. 

Departementet har direkte beslutningsmyndighet i visse typer saker. Foretaksmøtet i 
RHF treffer vedtak i saker av «vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller 
løsningen av fastsatte målsettinger og oppgaver» og saker som har «prinsipielle sider av 
betydning» eller «vesentlige samfunnsmessige virkninger», jf.helsefl.§ 30. Ifølge Helse 
Østs vedtekter treffer departementet vedtak i saker av «vesentlig eller prinsipiell 
betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningsmessig eller samfunnsmessig», 
inkludert omfattende samarbeid med andre og større endringer av virksomheten eller 
tjenestetilbudet, jf.§ 9.239 Ettersom slike saker forelegges foretaksmøtet av Helse Øst, er 
det departementet som treffer vedtak i alle slike konkrete saker som oppstår i Ullevåls 
virksomhet, jf.helsefl.§ 30 annet ledd. Organiseringen gir staten styring og kontroll over 
Ullevål som eier av foretaket. Statens indirekte kontrollmuligheter relaterer seg også til 
finansiell kontroll, idet departementet kan sette vilkår for bevilgninger utenfor 
foretaksmøtet, jf.helsefl.§ 16. De regionale helseforetakene får bevilgninger over 
statsbudsjettet, og viderefordeler midlene til helseforetakene.  

Departementet har det politiske og parlamentariske ansvaret som eier. Staten hefter 
fullt ut for foretakenes plikter utad, jf.helsefl.§ 7, og Riksrevisjonen fører kontroll med 
samtlige foretak og selskaper innenfor RHF. 

I forhold til et funksjonelt statsbegrep slik som under direktivers direkte virkning, er 
det ikke tvil om at staten har full indirekte kontroll med både regionale helseforetak og 
enkelte helseforetak, som helseforetakets eier og finansieringskilde. I typetilfellet 
helseforetak, er det etter mitt syn grunnlag for at foretaket er omfattet av «staten» alene 
fordi statens indirekte kontrollmuligheter er så sterke. Imidlertid gir også helseforetakenes 
funksjon staten direkte kontrollmuligheter, idet helseforetakene utfører en offentlig 
oppgave som påligger staten ved lov.240 Helseforetakenes funksjon som grunnlag for 
identifikasjon med «staten» som pliktsubjekt, er særlig aktuelt der helseforetakenes 

                                                 
239  Helse Øst RHF vedtekter: 

http://odin.dep.no/filarkiv/234705/Vedtekter_Helse_Ost_RHF_endret_14_januar_05.pdf
240  Jf.lov 2.juli 1999 nr.61 om spesialisthelsetjenesten m.m.(spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1. 
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oppgaver utføres av private foretak, som jeg kommer tilbake til.241 Jeg vil imidlertid 
fremheve at helseforetakenes oppgaver krever hjemmel i lov og innebærer utøvelse av 
myndighet av en slik art at det er avgjørende for menneskers liv og helse. Dette levner 
etter mitt syn ikke tvil om at helseforetak er omfattet av det statsbegrep som gjelder i 
relasjon til direkte virkning.  

Nylig ble det forelagt to saker for EF-domstolen som anses som en bekreftelse dette.242 
Tre arbeidstakere påberopte seg rettigheter i direktiver overfor et italiensk sykehus som 
arbeidsgiver. Sykehuset krevde saken avvist på grunnlag av at det gjaldt et horisontalt 
rettsforhold, idet sykehuset var et selvstendig rettssubjekt, som ikke var drevet av stat 
eller departement, og som hadde en ledelse som ifølge sitt mandat skulle forholde seg til 
nasjonal lovgivning. EF-domstolen ga ingen konkret vurdering av hvorvidt saksøkte var 
omfattet av statsbegrepet, idet domstolen konstaterte at den foreleggende rett anså det 
som et faktum at sykehuset var en offentlig institusjon tilknyttet nasjonale myndigheter. 
Sakene bekrefter at sykehus som er selvstendige rettssubjekter og ikke underlagt stat og 
departements organisasjons- og instruksjonsmyndighet, er omfattet av statsbegrepet, 
dersom nasjonal rett karakteriserer dem som offentlige institusjoner. Det er interessant at 
EF-domstolen viste til det funksjonelle statsbegrepet, og ikke det formelle statsbegrepet 
etter Johnston. Forklaringen kan være at sykehusene formelt sett var selvstendige 
rettssubjekter. Hadde det ikke vært for dette, vil jeg tro at helseforetak kunne være 
omfattet av det formelle statsbegrepet som myndighetsutøver, etter betraktningene i 
Johnston.  

3.3.4 Heleide aksjeselskaper 

3.3.4.1 Innledning 

For mange offentlige virksomheter kan organisering som privatrettslige selskap være like 
hensiktsmessig som forvaltningsbedrift eller statsforetak.243 Mange foretak som i dag er 
aksjeselskaper eid av den norske stat, består av virksomhet fra tidligere 
forvaltningsbedrifter. 

Aksjeselskapet er en selvstendig juridisk person med rettslig handleevne og økonomisk 
selvstendighet. Et særtrekk ved aksjeselskapet er at eierne ikke har et personlig ansvar for 
selskapets forpliktelser utover sitt innskudd.244 Selskapets handlinger er et resultat av (i 

                                                 
241  Nedenfor punkt 3.4.2.2. 
242  Sakene C-53/04 Marrosu, og C-180/04 Vassallo, avgjørelser 7.september 2006 (ennå ikke trykket). 
243  NOU 2003:34, side 16-18. 
244  NOU 2004:7, side 31. 
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siste instans) eiernes beslutninger. Reglene om selskapets organisasjon og aksjonærenes 
rettigheter følger av aksjelovgivningen.245  

Statens kontroll over aksjeselskap som den eier, må vurderes i forhold til 
aksjelovgivningen og selskapets vedtekter. Selskapets øverste myndighet er general-
forsamlingen, som består av selskapets eiere, jf. asl./asal.§§ 5-1. I aksjeselskaper utøver 
dermed staten eierstyring gjennom generalforsamlingen, og den innflytelse staten har, vil 
dels bero på generalforsamlingens kompetanse, dels på eierandelen.  

Aksjeselskapet kan være en nærliggende privatrettslig organisasjonsform å velge, både 
fordi den bygger på prinsippet om eierkontroll, fordi formen er kjent og utbredt i 
næringslivet og fordi den er anvendelig til de fleste typer virksomhet. Derfor er spesielt 
spørsmålet om statens eierskap alene er tilstrekkelig til at foretaket må identifiseres med 
«staten» som pliktsubjekt til direktiver interessant. Statens kontroll over et aksjeselskap 
vil variere med forutsetningene for statens utøvelse av sin myndighet som eier. I det 
følgende vurderes særlovsselskaper, statsaksjeselskaper, heleide aksjeselskaper, staten 
som majoritetsaksjonær og hovedaksjonær, og betydningen av mindre eierandeler for 
statens kontroll. 

3.3.4.2 Særlovsselskaper 

Når staten organiserer en offentlig virksomhet som et selvstendig rettssubjekt i form av et 
selskap i henhold til egen lov om dette, kalles selskapet særlovsselskap i norsk rett, og 
staten kan bestemme at aksjelovens regler skal gjelde.246 I hvilken grad et særlovsselskap 
kan identifiseres med staten som pliktsubjekt, må imidlertid vurderes konkret i forhold til 
de regler som gjelder det enkelte selskap i særloven.  

Relevante omstendigheter kan eksemplifiseres med Vinmonopolet AS.247 Selskapet 
reguleres ikke av den alminnelige selskapslovgivning. Staten har full indirekte kontroll 
over Vinmonopolet som sådan i kraft av vinmonopolloven og alkoholloven.248 
Departementet velger styre og ansetter administrerende direktør etter § 5, velger 
bedriftsforsamling etter § 9, fastsetter styrets instruks etter § 6 og oppnevner revisor etter 
§ 10. Vinmonopolet eies fullt ut av staten, og det er ervervsbegrensinger og statlig 
forkjøpsrett, jf. vinmonopoll.§ 2. Det kan bemerkes at statens kontroll formelt sett ikke er 
utøvelse av eiermyndighet, jf.vinmonopoll.§ 3 i.f. Den økonomiske tilknytningen til 
                                                 
245  Lov om aksjeselskaper 13.juni 1997 nr.44 (aksjeloven/ asl.) og lov om allmennaksjeselskaper 13.juni 

1997 nr.45 (allmennaksjeloven/ asal.). 
246  NOU 2003:34, side 43-44. 
247  Kilder: Statens Eierberetning 2005, NOU 2003:34 og Vinmonopolets Årsrapport 2005, se 

http://www.vinmonopolet.no/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-vmp-Site/no_NO/-
/NOK/viewCMS-Start?id=95

248  Lov 19.juni 1931 nr.18 om Aktieselskapet Vinmonopolet (vinmonopolloven) og lov 2.juni 1989 nr.27 
om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). 

 61

http://www.vinmonopolet.no/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-vmp-Site/no_NO/-/NOK/viewCMS-Start?id=95
http://www.vinmonopolet.no/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-vmp-Site/no_NO/-/NOK/viewCMS-Start?id=95


staten, forsterker statens indirekte kontroll, og viser at det er staten som i realiteten står 
bak Vinmonopolet. Både statens eierskap og avgiftsregler er sentrale. Over halvparten av 
omsetningen går direkte til staten i form av avgifter, jf.alkhl.§ 7-1,249 og alkhl.§ 7-2.250 I 
kraft av eierskapet tar staten aksjeutbytte, jf.vinmonopoll.§ 4, og en bestemt årlig andel av 
overskuddet, jf.alkhl.§ 7-3, fastsatt av Stortinget til finansiering av statsbudsjettet.251 
Tilleggsmomenter er at selskapet er underlagt parlamentarisk styring og kontroll, 
jf.vinmonopoll.§§ 9, 13 og 14. 

Særloven gir departementet direkte kontroll over selskapets organer, og dermed 
indirekte kontroll over foretakets beslutninger, slik at statens eierskap må være 
tilstrekkelig til at foretaket er omfattet av et slikt statsbegrep som gjelder direktivers 
direkte virkning. Etter mitt syn vil det da ikke ha avgjørende betydning om foretakets 
funksjon er underlagt statens direkte kontroll. Det at Vinmonopolet ivaretar en «public 
service» i form av «omsetning av alkoholholdige varer og av alkoholfrie festdrikker», 
jf.vinmonopolloven § 3, og alkoholloven § 3-1, og at monopolrettighetene gir 
Vinmonopolet «special powers», levner imidlertid ikke tvil om at Vinmonopolet ville 
vært omfattet av statsbegrepet. 

3.3.4.3 Statsaksjeselskaper 

Statsaksjeselskaper er «selskaper der staten eier alle aksjer» regulert i aksjeloven med 
egne særbestemmelser, jf.asl.§ 20-4.252 Kun selskaper hvor staten eier alle aksjene i 
selskapet direkte, er «statsaksjeselskap» i lovens forstand. Aksjeselskap som eies av 
kommuner eller av staten indirekte gjennom andre selvstendige rettssubjekter omfattes 
ikke.253 Selskapsformen er ofte benyttet til virksomhet med samfunnsmessige 
målsetninger i tillegg til forretningsmessige formål.254 Formen ivaretar i kraft av 
særreglene statens behov for styring og kontroll i større grad enn aksjeselskapet i 
alminnelig form.255

Statsaksjeselskapet har rettslig og økonomisk selvstendighet i forhold til eier, på lik 
linje med andre aksjeselskaper.256 Departementet utgjør generalforsamlingen. Viktige 
særregler er at generalforsamlingen utnevner styret selv om selskapet har 
                                                 
249  Årsrapport 2005, side 12. 
250  Årsrapport 2005, side 18. 
251  NOU 2003:34, side 69, i 2005 på 40 %, jf.Årsrapport 2005, side 12. 
252  Særbestemmelsene er gitt i asl.§§ 20-4 til 20-7. Statsallmennaksjeselskap er en tilsvarende form for 

allmennaksjeselskap, jf. asal.§§ 20-4 til 20-7. 
253 Aarbakke m.fl., Aksjeloven og allmennaksjeloven – Kommentarutgave, 2.utgave, Oslo (2004) 

(heretter Aarbakke), side 1003. 
254  NOU 2003:34, side 40flg. 
255  Se NOU 2003:34, side 48-49. 
256  NOU 2003:34, side 39. 
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bedriftsforsamling og at generalforsamlingen ikke er bundet av styrets forslag til utbytte, i 
motsetning til i ordinære aksjeselskaper, jf.asl./asal.§§ 20-4 henholdsvis første og fjerde 
ledd. Regjeringen kan dessuten overprøve bedriftsforsamlings- eller styrevedtak i saker 
som gjelder betydelige investeringer, rasjonalisering eller omlegging av driften, 
jf. asl./asal.§§ 20-4 annet ledd. Særregler i asl./asal.§§ 20-7 gir Riksrevisjonen kontroll og 
utvidet innsyn, noe som først og fremst har betydning for politisk styring og 
parlamentarisk kontroll med regjeringens forvaltning av statens eierskap.257

Staten kan som eneeier i aksjeselskap ved fastsettelsen av selskapets vedtekter, sikre 
seg kontroll over alle de typer beslutninger den ønsker, jf.asl./asal.§§ 2-1 og 5-18. Det er 
tradisjon for at statsaksjeselskaper i sine selskapsvedtekter - vanligvis § 10 – en 
bestemmelse (tilsvarende statsforetaksloven § 23) om at ledelsen må forelegge «alle saker 
som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning» for 
generalforsamlingen.258 Det er ikke upraktisk at statsråden griper gjennom 
generalforsamlingen overfor statsaksjeselskap for å sikre politiske interesser. I 
generalforsamlingen kan statsråden dessuten instruere styret og følge opp selskapets 
ledelse direkte for å hindre at regjeringen må stå til ansvar for selskapsvedtak som strider 
mot parlamentarisk politikk.259  

Staten har kontroll over samtlige beslutninger i generalforsamlingen i kraft av å være 
eneeier, og dermed full kontroll over foretakets planer, budsjetter og målsetning med 
virksomheten. Staten innsetter samtlige styremedlemmer, og kan instruere styret. Loven 
gir ingen begrensninger for hva staten kan beslutte som eier, ettersom departementet kan 
overprøve bedriftsforsamlingen.  

Et eksempel på et statsaksjeselskap er Norges Statsbaner AS (NSB).260 NSB driver 
jernbanetransport og transportvirksomhet (tidligere forvaltningsbedriften Norges 
Statsbaner) organisert som et aksjeselskap heleid av den norske stat.261 Konsernet 
opererer i Norden og internasjonalt, og i Norge er NSB enerådende på 
persontransporttjenester over hele nettet, i henhold konsesjon etter jernbaneloven.262  

Statens eierskap i NSB utøves gjennom Samferdselsdepartementet, og 
samferdselsministeren utgjør generalforsamlingen. NSBs styre har en vedtektsbestemt 

                                                 
257  Jf.asl.§ 20-7, og lov 7.mai 2004 nr.21 om Riksrevisjonen. Se Instruks for Riksrevisjonens kontroll 

med forvaltningen av statens interesser i statsbedrifter, aksjeselskaper og enkelte organer mv. 
organisert ved særskilt lov, vedtatt av Stortinget 27.mai 1977. 

258  NOU 2003:34, side 40. 
259  I denne retning NOU 2004:7, side 34. 
260  Kilder: NSB hjemmesider: www.nsb.no, Samferdselsdepartementets hjemmesider, NOU 2003:34 og 

Statens Eierberetning 2005. 
261  Statens Eierberetning 2005, side 79. 
262 Lov 11.juni 1993 nr.100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane 

mm.  
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plikt til å fremlegge fremtidige planer om drift, investeringer, omorganiseringer, utvikling 
av eksisterende virksomhet og forventet økonomisk utvikling i generalforsamlingen.263 
Styret er i henhold til selskapsvedtektene også pålagt en løpende foreleggelsesplikt som 
gjelder saker av vesentlig samfunnsmessig eller prinsipiell karakter.264 Styret rapporterer 
om måloppnåelse i forhold til offentlig samferdselspolitikk flere ganger årlig. 

I forhold til det funksjonelle statsbegrep som gjelder under direktivers direkte virkning, 
har staten full indirekte kontroll over foretaket som eier, både med beslutningene i 
foretaket og med økonomien i foretaket. NSB inngår i statsregnskapet, kontrollert av 
Riksrevisjonen. 

Statens indirekte kontrollmuligheter gir i dette tilfellet grunnlag for å bedømme 
statsaksjeselskapet NSB som et foretak under statens kontroll i relasjon til statsbegrepet 
under direktivers direkte virkning. Kontrollmulighetene i kraft av eierskapet er etter mitt 
syn tilstrekkelig til at foretaket er omfattet av «staten».   

Imidlertid kan foretakets funksjon i et tilfelle slik som NSB klart være et alternativt 
grunnlag for at foretaket måtte være omfattet av «staten» i relasjon til statsbegrepet. 
Staten har direkte kontrollmuligheter på grunnlag av at NSB utfører en «public service» i 
form av person- og godstransport. Virksomheten utføres på grunnlag av en hovedavtale, 
en rammeavtale og et årlig tildelingsbrev, og statens direkte kontroll fra «utsiden» har 
stor betydning for NSB. Finansieringen skjer ved offentlig kjøp over statsbudsjettet, og er 
økonomisk avgjørende for NSBs virksomhet.265 Ved rammeavtalen og tildelingsbrevet 
har staten også direkte kontroll over virksomhetsutøvelsen, idet vilkår og 
rammebetingelser settes og utgjør en del av grunnlaget for kontrollen som føres av 
Statens jernbanetilsyn. Departementet gir sektorlovgivning, konsesjoner og regulerer 
NSBs priser og takster overfor kundene.266 I et slikt tilfelle må foretaket anses å utføre en 
«public service» på vegne av staten med «special powers», idet foretaket har en særlig 
stilling, er del i offentlig tjenestetilbud som borgerne er avhengig av og innkrever betaling 
av kundene etter takster fastsatt av staten.  

Det kan være et spørsmål i tilknytning til statsbegrepet om statens kontroll over et 
statsaksjeselskap begrunner at foretaket må identifiseres med staten også når selskapet 
deltar i et konkurranseutsatt marked.267 Jeg har dels tatt stilling til dette idet jeg anser 
statens indirekte kontrollmuligheter gjennom eierskapet og organiseringen av NSB som 
tilstrekkelig til at foretaket må anses omfattet av det funksjonelle statsbegrep. Som nevnt 

                                                 
263  NOU 2004:7, side 65. 
264 NOU 2003:34, side 76. 
265  NOU 2004:7, side 67. 
266  NOU 2004:7, side 65. 
267  NSB har faktisk monopol på tilnærmet hele markedet for persontransport med jernbane i Norge idag, 

da sett bort fra at enkelte toglinjer er lagt ut på anbud. 
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mener jeg at målsetningene med statens eierskap ikke prinsipielt kan ha betydning for om 
et foretak kan være omfattet av «staten» i relasjon til direktivers direkte virkning, og at 
eierskap prinsipielt bør kunne være tilstrekkelig til at et foretak identifiseres med 
staten.268 Hvorvidt det aktuelle foretaket opererer på grunnlag av forretningsmessige 
målsetninger fra statens side, kan ikke utgjøre noen faktisk forskjell i forhold til det 
faktum at staten har kontroll over statsaksjeselskapet etter gjeldende regler i 
lovgivningen. Også statsaksjeselskaper som opererer på konkurranseutsatte markeder på 
lik linje med private aktører, bør derfor være omfattet av statsbegrepet. Et statlig selskap 
som baserer sin virksomhet på offentlig anbud i konkurranse med med private 
markedsaktører, vil således være omfattet av «staten» på lik linje med statseide selskaper 
som utfører statspålagte oppgaver,for eksempel etter konsesjon. 

3.3.4.4 Heleid aksjeselskap 

Aksjeselskaper eid av staten gjennom et holdingsselskap, aksjeselskap eid av et 
uavhengig offentlig organ eller en kommune, vil i norsk rett være et ordinært 
aksjeselskap.269 Når foretakets eier er omfattet av «staten» i relasjon til direkte virkning, 
må foretaket anses som eid av «staten».Det avgjørende må være om «staten» i form av 
den offentlige enheten som er foretakets eier, har kontroll etter gjeldende 
selskapslovgivning.  

Hovedtrekkene i norsk aksjeselskapslovgivning er at generalforsamlingen velger styre 
og revisor, jf.asl./asal.§§ 6-3 og 7-1, fastsetter vedtekter, jf.asl./asal.§§ 2-1 og 2-2, og 
vedtar budsjett, regnskap og utbytte, og eventuelt «andre saker som etter loven eller 
vedtektene hører under generalforsamlingen», jf.asl./asal.§§ 5-5.  Selskapets daglige 
forvaltning og økonomistyring ligger primært til styret. Styret har ansvaret for 
forvaltningen og organiseringen av virksomheten, og utarbeider i denne forbindelse 
planer og budsjetter, og har ansvaret for ansettelse og tilsyn med ledelsen av selskapet, 
jf.asl./asal.§§ 6-12 til 6-14. Loven gir styret relativt utstrakt handlefrihet i forhold til eier, 
uten at selskapets vedtekter er tatt i betrakting. I selskaper med minst 200 ansatte velges 
en bedriftsforsamling, jf.asl./asal.§§ 6-35. To tredjedeler av medlemmene velges av 
generalforsamlingen, og en tredjedel av de ansatte.270 Styret skal da ha minst fem 
medlemmer. Blant bedriftsforsamlingens oppgaver er valg av styreleder og tilsyn med 
styre og ledelse.271  

                                                 
268  Ovenfor punkt 2.4.2.6 -2.4.2.7. 
269  Organisering av statens eierskap kommer jeg til i punkt 3.3.5. 
270  Jf.asal.§ 6-35 tredje ledd, jf.asl.§ 6-35 første ledd. 
271  Jf.asal.§ 6-37, jf.asl.§ 6-35 første ledd. 

 65



Et eksempel på et heleid aksjeselskap etter norsk rett, er energikonsernet E-CO Energi 
AS, som er heleid av Oslo Kommune. Selskapet driver blant annet energiverk som 
tidligere har vært organisert som forvaltningsorgan under kommunen, etter 
forretningsmessige prinsipper.272  

I E-CO er det kommunen som i egenskap av å være eier utgjør generalforsamlingen i 
selskapet. Dette alene gir grunn til å si at kommunen i realiteten står bak foretaket. Den 
kommunale eierstyringen skjer gjennom finansbyråden, som i henhold til fullmakt fra 
bystyret utgjør generalforsamlingen, ifølge «Strategi for kommunens eierskap i 
energisektoren».273 Styret i E-CO opererer innenfor de lovbestemte rammer og ivaretar 
således forvaltningen av selskapet etter den oppgavefordeling som gjelder etter 
aksjeloven.  

Etter det funksjonelle statsbegrep, vil et selskap som E-CO måtte bedømmes som en 
del av «staten».  Selv om lovgivningen i utgangspunktet gir skinn av en oppgavefordeling 
hvor styret og ledelsen har stor handlefrihet, gir lovreglene eier potensielt full kontroll 
over selskapets beslutninger. Jeg skal utdype kommunens («statens») 
eierstyringsmuligheter i kraft av loven noe mer detaljert.  

Den lovbestemte funksjonsfordelingen mellom selskapsorganene er fleksibel, slik at 
staten i generalforsamlingen kan fastsette særlige regler for selskapet i dets vedtekter, så 
lenge reglene ligger innenfor det loven tillater. I forhold til et funksjonelt statbegrep slik 
som gjelder under prinsippet om direktivers direkte virkning, er spørsmålet da hvilke 
kontrollmuligheter som eier av et aksjeselskap har etter loven.  

Eier kan i generalforsamlingen endre den lovbestemte oppgavefordelingen og dermed 
styrets og ledelsens handlefrihet. For det første har eier i generalforsamlingen en 
alminnelig instruksjonsmyndighet overfor styret som øverste myndighet.274 Stat eller 
kommune kan således i kraft av sitt eierskap gi generelle instrukser til styret, for 
eksempel om saksbehandling og avgjørelser i bestemte sakstyper, og staten kan gi direkte 
pålegg om myndighetsutøvelsen i konkrete saker.275 Grensene for 
instruksjonsmyndigheten går der «beslutningen strider mot lov eller selskapets 
vedtekter», jf.asl./asal.§§ 6-28, noe som i heleide selskaper har liten betydning.  

For det andre kan staten styre selskapet gjennom vedtektene ved å sette strengere krav 
til prosedyrer og beslutningsdyktighet, og kan endre oppgavefordelingen mellom 
selskapsorganene innenfor visse grenser. Det er få lovbestemte grensene for styrking av 
generalforsamlingens myndighet på bekostning av øvrige selskapsorganers handlefrihet. 
                                                 
272  Se E-COs hjemmesider: http://www.e-co.no/Norsk/Forside/Om_E-CO/  
273  Byrådssak 268/05, http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr/2005/BR1/2005013543-1.pdf
274  Mads Henry Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, Oslo (1998) (heretter Andenæs), 

side 219. 
275  Andenæs, side 219. 
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Eier kan bestemme at styrets alminnelige forvaltning av selskapet etter lovens § 6-12 
innskrenkes slik at avgjørelser skal forelegges for generalforsamlingen til informasjon, til 
kontroll eller til godkjennelse. Generalforsamlingen kan forbeholde seg foreleggelse av 
avgjørelser som etter loven er lagt til styret, bortsett fra forslag til utbytte, jf.asl./asal.§ 8-
2.276 Det vedtektsbestemte formålet til selskapet sikrer dessuten generalforsamlingen 
kontroll over grensene for styrets forvaltning av selskapet. Selv om aksjeselskapsformen 
er utformet med sikte på økonomisk virksomhet, jf.asl.§ 1-1 og asal.§ 2-2, er det 
prinsipielt ikke noe i veien for at staten kan bestemme at selskapet skal ivareta bestemte 
samfunnsmessige hensyn og derved sikre politiske prioriteringer fremfor økonomisk 
formål, for eksempel i tillegg til det forretningsmessige formål.277 Styret kan ikke 
disponere over selskapets midler i strid med dette. 

Vedkommende offentlige myndighet som eier selskapet kan også sikre sine 
kontrollmuligheter direkte gjennom å bestemme i vedtektene at «saker av generelt stor 
betydning for virksomheten eller prinsipiell art skal forelegges generalforsamlingen», noe 
som tradisjonelt bare har vært vanlig i statsaksjeselskaper, men like fullt er mulig i 
ordinære aksjeselskaper.  

Aksjelovgivningens regler om valg av styre og ledelse gir sterke muligheter til 
eierstyring. I generalforsamlingen kan eier velge styremedlemmer direkte, eventuelt via 
valg av bedriftsforsamling.278 I heleide selskaper er det intet i veien for at stat eller 
kommune sikrer offentlige organer som ligger utenfor selskapet en valgrett til 
styremedlemmer, for eksempel av parlamentariske hensyn, jf.asl./asal.§§ 6-3 tredje ledd, 
som fastslår at valgrett kan overføres «til andre».279  

De eierstyringsmuligheter som ligger i aksjelovgivningen, særlig gjennom fastsettelse 
av vedtekter og valg av styre, kan i stor grad utlikne de kontrollmessige forskjeller drift 
av offentlig virksomhet gjennom et selvstendig aksjeselskap kan innebære i forhold til å 
drive virksomheten under et offentlig organ. Manglende formell instruksjonsmyndighet 
mellom staten som sådan og selskapet oppveies av eierstyringsreglene i selskapsformen. 
Fleksibiliteten i aksjeselskapsformen muliggjør like sterk kontroll for staten som staten 
har over vedtektsbestemte statsaksjeselskaper og for så vidt statsforetak, men 
kontrollordningene må vedtas særskilt. Konklusjonen må derfor være at når et 

                                                 
276  Grensen for adgangen til å overføre beslutningsmyndighet til generalforsamlingen går ved at 

forvaltningen av selskapet i realiteten overtas av aksjeeierne, jf. Aarbakke, side 320, som bygger på 
NOU 1996:3, side 127. 

277  Slik Knut Høvik i «Interkommunalt selskap eller aksjeselskap? - Hva oppnås med å organisere 
interkommunale samarbeid i et et interkommunalt selskap som alternativ til aksjeselskap?», i: Lov & 
Rett 2005, side 531-549, på side 541 (heretter Høvik). 

278  Eventuelt valgkomité og representantskap som «vedtektsfestet selskapsorgan» etter asl./asal.§§ 6-3. 
279  Høvik, side 543. 
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aksjeselskap er heleid av staten, det vil si en person som er del av «staten» i 
statsbegrepets forstand, har «staten» potensielt full kontroll over selskapet fra innsiden.  

Spørsmålet er så hvilken betydning det vil ha i forhold til statsbegrepet at 
eierstyringsmuligheter ikke utnyttes til fulle i praksis. Det avgjørende må etter mitt syn 
være at staten i prinsippet har kontroll fordi staten er eneeier og selskapsformen bygger 
på eierkontroll. Når staten har alle muligheter til å kontrollere selskapets beslutninger, må 
samtlige beslutninger i selskapet betraktes som et resultat av statens eierstyring, selv om 
ikke staten rent faktisk har forbeholdt alle beslutningene for generalforsamlingen. 
Effektivitets- og omgåelseshenynet begrunner at medlemsstatene har ansvar offentlige 
foretak under dens kontroll på lik linje med offentlige organer.280 Ansvaret staten har for 
sin organisasjon må rimeligvis bero på at staten har kontroll, og derved mulighet til å 
sikre at fellesskapsforpliktelsene overholdes,281 og det samme må gjelde der staten har 
kontroll over selvstendige rettssubjekter. Dette må etter mitt syn kunne antas ut fra at den 
rettslige organisasjonsformen ikke skal være avgjørende for statens ansvar, jf. Foster. 
Statens kontroll som eneeier i et aksjeselskap kan sammenliknes med statens 
organisasjons- og instruksjonsmyndighet over offentlige organer: I et aksjeselskap er de 
andre selskapsorganenes mandat under statens fulle kontroll, og staten kan gripe inn og 
endre mandatet. Staten har derfor mulighet til å sikre sine fellesskapsforpliktelser, og da 
gjør effektivitetshensynet og omgåelseshensynet seg gjeldende. Dersom man lar det være 
avgjørende hvorvidt staten faktisk har utnyttet sine kontrollmuligheter som eier, vil 
statene kunne gå inn på en ansvarsdiskusjon, noe som ville gi statene mulighet til å omgå 
fellesskapsforpliktelsene. Formålsbetraktninger tilsier derfor at et aksjeselskap må være 
omfattet av «staten» når staten er eneeier.282 Eierskapet må som nevnt være prinsipielt 
tilstrekkelig til at man kan si at det i realiteten er staten som står bak foretaket, nettopp av 
denne grunn.283

3.3.5 Organisering av statens eierskap 

3.3.5.1 Innledning 

Medlemsstatene kan organisere statlig eierskap på ulike måter. Spørsmålet i forhold til 
statsbegrepet under direktivers direkte virkning, er om det kan få betydning for 
vurderingen av statens kontroll på hvilken måte staten organiserer og forvalter eierskapet. 

                                                 
280  Ovenfor, punkt 2.4.2. 
281  Slik jeg forstår rettspraksis om at alle enheter under statens organisasjon er omfattet av «staten», jf. 

ovenfor punkt 2.2.2 og 3.2.1. 
282  I deleide selskaper er problemstillingen en noe annen, se nedenfor 3.3.6.4 om «passivt» eierskap. 
283  Ovenfor punkt 2.4.2.7. 
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3.3.5.2 Indirekte eierskap 

Det kan trekkes en skillelinje mellom stat og offentlige myndigheters direkte eierskap og 
indirekte eierskap i privatrettslige selskaper.284 Situasjonen der staten som juridisk person 
eier et foretak direkte skilles da fra tilfeller hvor staten eier et selskap gjennom en annen 
juridisk person.  

Som eksempel kan nevnes statseide konserner, hvor et statseid morselskap eier et eller 
flere datterselskaper som står for driften av virksomheten i konsernet, eller når staten 
direkte eier et investeringsselskap (holdingsselskap) som forvalter statens eierandeler i 
andre selskaper.285

Et spørsmål er om indirekte eierskap, slik som i konsernforhold og holdingsselskap, 
kan få betydning i forhold til om staten kan sies å ha kontroll over rettssubjektet. Nylig 
konstaterte EF-domstolen i forhold til unntaket fra plikten til offentlige anbud etter 
reglene om offentlige anskaffelser at der det offentlige ikke utøver sin innflytelse direkte i 
foretaket, men gjennom en mellommann, for eksempel et holdingselskap, så medfører 
dette en svekkelse av det offentliges kontroll.286  

En like streng tolkning av statens kontroll som kriterium er etter min mening ikke 
hensiktsmessig i forbindelse med statsbegrepet under direktivers direkte virkning. Når et 
rettssubjekt eies indirekte av staten gjennom en «ubrutt» kjede av eierskap, tilsier 
omgåelseshensynet at datterselskapet ikke kan bedømmes annerledes i forhold til om 
selskapet er å anse som «staten». Dersom indirekte eide selskaper ikke anses omfattet av 
statsbegrepet, vil statene kunne organisere seg rundt fellesskapsreglene, samtidig som de 
beholder beslutningskontrollen i selskapene.  

Dette kan illustreres ved et eksempel. Statkraft AS er et heleid datterselskap av 
statsforetaket Statskraft SF.287 Staten utøver sitt eierskap i Statkraft AS gjennom 
foretaksmøtet i Statkraft SF, representert ved næringsministeren. Før staten møter til 
generalforsamling i aksjeselskapet, er alle saker på forhånd behandlet av Statkraft SFs 
foretaksmøte. Gjennom foretaksmøtet i Statkraft SF utnevner statsråden styret – som er 
det samme for Statkraft AS som for statsforetaket. Statkraft AS inngår som datterselskap i 
Statkraft SFs budsjetter og regnskap, og således i statsbudsjettet og statsregnskapet, og 
utbyttet av Statkraft AS uttas av staten gjennom eierskapet i Statkraft SF. I slike tilfeller 

                                                 
284  Slik i norsk rett, jf.NOU 2004:7, side 101. Etter norsk rett er selskaper som ikke eies direkte av staten, 

ikke omfattet av aksjelovens regler om statsaksjeselskaper etter asl./asal.§§ 20-4, jf. Aarbakke, 
side 1003. 

285  Forskjellen mellom holdingselskaper og andre morselskaper er at holdingselskapers formålsbestemte 
virksomhet går ut på å eie og forvalte eierskap, og ikke å drive operativ virksomhet, jf. Andenæs, 
side 30. 

286  Jf.sak C-350/04 Cabotermo, avgjørelse 11.mai 2006 (ennå ikke trykket i samlingen), premiss 39. 
287  Kilder: Statkrafts hjemmesider, www.statkraft.no og NOU 2003:34, kapittel 6. 
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anses statsråden å ha full innflytelse over datterselskapet gjennom morselskapet.288 Det 
kan neppe være tvil om at eieren av Statkraft AS er «staten». 

Når et selskap er indirekte eid av staten gjennom organisering som mor- og 
datterselskap, kan staten ha like stor kontroll over datterselskapets beslutninger som over 
morselskapets beslutninger.289 Når formålet er å gjøre staten ansvarlig for selvstendige 
rettssubjekter som den i realiteten står bak, må det avgjørende være at det i siste instans er 
staten som står bak virksomheten. Hensynet til effektivitet og at staten ikke skal kunne 
omgå sine forpliktelser tilsier at man ikke kan operere med en annen løsning på et 
generelt nivå. Det er heller ingen prinsipielle motforestillinger mot å identifisere selskapet 
med staten, så lenge det indirekte eierskapet er på statens hånd. En slik tilnærming vil 
også bety at variasjoner mellom medlemsstatene når det gjelder på hvilket nivå 
medlemsstaten forvalter statens eierskap, og om dette skjer gjennom andre offentlig eide 
foretak, får det ikke betydning i forhold til om foretaket anses som eid av «staten». 

I tilfeller av indirekte eierskap vil det måtte foretas en vurdering av morselskapet i 
forhold til det funksjonelle statsbegrepet. I den grad morselskapet er omfattet av «staten», 
er datterselskapet eid av «staten».  

3.3.5.3 Representasjon og eierskapsforvaltning 

Staten kan i en viss grad sikre seg kontroll og styring over statseide selskaper ved å gi 
regler i kraft av generell organisasjons- og instruksjonsmyndighet innenfor statens 
administrasjon. Reglene kan gjelde hvem som representerer «staten» som eier i et statseid 
selskap, hvilke fullmakter representanten har, eller fastsette instrukser og 
kontrollordninger for offentlige myndigheters eierstyring. 290 Reglene kan gis av sentrale 
myndigheter eller regionale eller uavhengige myndigheter, og vil få betydning for den 
praktiske utøvelsen av offentlig eierskap, og sikre «staten» kontroll over eierstyringen.  

I forhold til statsbegrepet kan regler om organiseringen og forvaltningen innenfor 
statsadministrasjonen prinsipielt ikke ha betydning, idet de offentlige myndigheter som 
eier foretaket er omfattet av «staten» på formelt grunnlag. Regler som skal ha betydning 
for bedømmelsen av statens kontroll i forhold til selskapet som sådan, må rimeligvis 
vedtas som gjeldende regler for selskapet, i lov eller vedtekter, slik at de får 
selskapsrettslig virkning.  

                                                 
288  NOU 2004:7, side 37. 
289  I denne retning NOU 2004:7, side 37, sml. dog NOU 2004:7, side 101. 
290  Den norske stat har prinsipper for eierskapsforvaltning av statens direkte eierskap, jf.Stortingsmelding 

nr.22 (2001-2002) Et mindre og bedre statlig eierskap (Eierskapsmeldingen), og Reglement om 
økonomistyring i staten § 10, «Oppfølging av statens eierinteresser m.m.», av 12.desember 2003 ved 
Finansdepartementet. Parlamentarisk kontroll med eierforvaltningen til departementene foretas av 
Riksrevisjonen, i henhold til instrukser fra Stortinget. 
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3.3.5.4 Flere offentlige eiere  

Der et aksjeselskap eies av to eller flere offentlige enheter, kan det være spørsmål om 
hvordan eierskapet bedømmes i forhold til statsbegrepet. Et eksempel er der staten direkte 
eier halvparten av et aksjeselskap, og den andre halvparten eies av en offentlig myndighet 
som er organisatorisk uavhengig av sentrale myndigheter. Når hver enkelt eier er omfattet 
av «staten», er det etter mitt syn vanskelig å betrakte det på noen annen måte enn at 
eierskapet er på «statens» hånd, fordi staten ellers ville fått en mulighet til å omgå sine 
forpliktelser. Det kan neppe vektlegges at de kontrollmuligheter som eierskapet gir er 
«delt» mellom ulike offentlige myndigheter. Ut fra dette må særlige organisasjonsformer 
for offentlige myndigheters felles eie av et foretak vurderes i forhold til statsbegrepet på 
lik linje med andre selvstendige rettssubjekter.291

Det samme må i utgangspunktet gjelde der en av eierne er et selvstendig rettssubjekt og 
ikke del av staten som juridisk person. For eksempel der stat og kommune eier et selskap 
med en halvpart på hver, eller der staten direkte eier halvparten og et statsaksjeselskap 
eier den andre halvparten av et selskap. Det må her foretas en vurdering av eierforetaket i 
forhold til statsbegrepet.292

3.3.6 Staten er ikke eneeier 

3.3.6.1 Innledning 

Generaladvokat Alber antydet i Asfinag at samme prinsipper for indirekte kontroll gjelder 
for foretak der staten er majoritetsaksjonær som der staten er eneaksjonær.293 Forutsatt at 
statens indirekte kontroll (eierskap) kan føre til at foretaket identifiseres med staten, er 
spørsmålet om staten må eie foretaket fullt ut, eller om et foretak kan identifiseres med 
staten selv om det har (dels) private eiere.  

Det prinsipielle spørsmål om legalitetsprinsippet er til hinder for at et foretak med 
private eiere identifiseres med staten, er allerede omtalt.294 Dersom legalitetsprinsippet er 
prinsipielt til hinder for identifikasjon mellom et privateid foretak og «staten» i relasjon 
til direktivers direkte virkning, vil identifikasjon være utelukket allerede ved én privat 
medaksjonær. Staten vil kunne omgå sine fellesskapsforpliktelser ved å selge seg ut av 
statskontrollerte virksomheter til private aktører, samtidig som den beholder kontrollen 
over selskapets beslutninger uten å være eneeier. Her forutsettes imidlertid at privat 
eierskap i prinsippet ikke blokkerer for at foretaket anses som endel av staten.   
                                                 
291  Et eksempel fra norsk rett er interkommunale foretak, jf.kommuneloven kapittel 11 (nevnt ovenfor 

note 220). 
292  Ovenfor om indirekte eierskap, punkt 3.3.5.2. 
293  Forslagets premiss 22. 
294  Ovenfor punkt 2.4.2.10. 
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3.3.6.2 Parallell: artikkel 86 

Det kan trekkes en parallell fra generaladvokat Albers uttalelse om statens innflytelse 
innad i selskaper hvor staten er eneaksjonær og majoritetsaksjonær til EF-traktaten 
artikkel 86 første ledd. Som pliktsubjekt til traktaten etter denne bestemmelsen regnes 
ikke bare offentlige myndigheter, men også «offentlige foretak».295 Et foretak anses å 
være kontrollert gjennom eierskap når det offentlige utøver en dominerende innflytelse, 
ved at offentlige myndigheter eier mer enn halvparten av foretakets kapital eller har mer 
enn halvparten av stemmene tilknyttet andelene i foretaket, eller ved at myndighetene kan 
utnevne mer enn halvparten av medlemmene i styrende organer. 296

Om det er formålstjenlig med et tilsvarende skille i direkte virkning-spørsmålet, beror 
på om eierskapet i det enkelte tilfelle gir grunnlag for å slå fast at staten står bak 
foretaket. Det er ikke sikkert at de alternative kriteriene for «offentlig foretak» etter 
artikkel 86 gir slikt grunnlag. De kontrollmuligheter som generaladvokat Alber viser til i 
Asfinag, tilsier at det skal foretas en bredere vurdering enn det som gjelder i forhold til 
artikkel 86 første ledd.297 Det er derfor ikke grunn til å anta at et «offentlig foretak» etter 
artikkel 86 første ledd uten videre er omfattet av «staten» i relasjon til direktivers direkte 
virkning. Imidlertid må det være klart at et «offentlig foretak» etter artikkel 86 også kan 
være omfattet av «staten» som pliktsubjekt etter direkte virkning-prinsippet, etter en 
nærmere vurdering. 

3.3.6.3 Staten som majoritets-, hoved- og minoritetsaksjonær 

Den norske stat velger å eie virksomheter som ivaretar sentrale samfunnsoppgaver på 
statens vegne fullt ut, ut fra den betraktning at  staten ser sine eierinteresser som 
avvikende fra interessene til private investorer. Målsetningene påvirker derfor statens 
direkte eierandel i foretak, og det er typisk at staten er eneeier eller majoritetseier når 
særlige offentlige interesser skal ivaretas.298 I norsk rett kan derfor det at staten ikke eier 
foretaket fullt ut, tyde på at staten ikke har behov for, og heller ikke har sikret seg, 
kontroll over foretaket.  

Det vil imidlertid kunne bero på tilfeldigheter eller tradisjon om staten faktisk har 
sikret kontrollen gjennom eierskap. Avgjørende kan være om det er tradisjon i den 

                                                 
295  Om EF-traktaten artikkel 86 første ledd, se for eksempel Jan Magne Langseth, «Offentlige foretak og 

foretak tillagt særskilte eller eksklusive rettigheter. Forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler», 
i: Tidsskrift for Forretningsjus 2001, side 38-61. 

296  Jf.direktiv 2000/52/EF om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak 
(innsynsdirektivet), artikkel 2. 

297  Ovenfor, punkt 24.2.4. 
298  Generelt, se NOU 2003:34 og NOU 2004:7. 
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enkelte stat for at staten benytter nettopp eierskap som virkemiddel til sikre seg kontroll 
over selskaper, og hvordan eierskap benyttes som kontrollmulighet. 

I Storbritannia er det for eksempel tradisjon for at staten ikke er eneeier, men sikrer seg 
kontroll over foretaket gjennom å ha særlige rettigheter knyttet til sine aksjer eller i kraft 
av selskapets vedtekter.299  

En annen mulighet for staten til å sikre seg kontroll i et selskap der det ikke er eneeier, 
er å inngå avtale med øvrige aksjonærer i selskapet om utøvelsen av aksjonærrettighetene 
i selskapets fora.300 Aksjonæravtale inngås på grunnlag av den alminnelige 
kontraktsfriheten, og er (i norsk rett) ikke selskapsrettslig bindende.301 Aksjonæravtalers 
betydning for aksjonærenes rettigheter er forutsetningsvis kommet til uttrykk i 
asl./asal.§§ 1-3. En aksjonæravtale kan sikre staten som eier større kontroll enn hva 
eierandelen tilsier etter selskapslovgivningens regler.302

Størrelsen på statens aksjebeholdning er med andre ord ikke nødvendigvis avgjørende 
for om staten har kontroll over selskapets beslutninger i et konkret tilfelle. Idet statens 
«samlede kontrollmuligheter» må vurderes i spørsmålet om foretaket er omfattet av 
«staten», tar statsbegrepet etter min mening hensyn til at eierandelen ikke er et sikkert 
kontrollkriterium.303

Det er imidlertid ikke tvil om at eierandelen kan ha avgjørende betydning for statens 
kontroll over foretaket fra «innsiden». Parallellen til «offentlig foretak» i artikkel 86 
første ledd er klar; det avgjørende for om staten har «kontroll» over selskapet, er om 
staten dominerer selskapets beslutninger som aksjonær. Statens beslutningsmyndighet 
som aksjonær må vurderes i forhold til lov og vedtekters krav om beslutningsdyktighet. I 
norsk selskapslovgivning varierer den enkelte aksjonærens kontroll i generalforsamlingen 
hovedsaklig med om eierandelen gir kvalifisert flertall som majoritetsaksjonær, simpelt 
flertall som majoritetsaksjonær, eller om eieren har mindre enn halvparten av aksjene, 
som kan være tilfelle der eier er hovedaksjonær eller minoritetsaksjonær.  

Spørsmålet blir under hvilke forutsetninger statens kontroll over foretakets beslutninger 
er sammenliknbar med statens kontroll i heleide aksjeselskaper. Effektivitetshensynet og 
omgåelseshensynet kan da tilsi at foretaket bør omfattes av statsbegrepet. Jeg vil se først 
og fremst på betydningen av eierandelens størrelse. I den grad statens eierandel i deleide 

                                                 
299  Såkalte golden shares (særaksjer) er for øvrig i strid med reglene om fri bevegelighet av kapital i 

EF-trataten artikkel 56, jf. C-98/01 Kommisjonen mot Storbritannia, ECR 2003 p.I-4641 Om 
ordningene for statlig eierskap i Storbritannia, Danmark, Sverige, Finland og Frankrike vises til 
NOU 2003:34, side 110-113. 

300  Andenæs, side 51. 
301  Andenæs, side 52. 
302  Eller vedtektene kan avvike fra at én aksje gir én stemme, og alle aksjeklasser gir stemmerett, 

jf.asl.§ 5-3 og asal.§ 5-4. 
303  Slik generaladvokat Alber, ovenfor punkt 2.4.2.4. 
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foretak ikke kan anses tilstrekkelig til at foretaket identifiseres med staten, må andre 
kontrollmuligheter vurderes, slik som direkte kontrollmuligheter i forbindelse med 
foretakets funksjon.304

Før jeg går inn på eierandelens betydning etter selskapsrettslig lovgivning og 
selskapets vedtekter, vil jeg avklare hvilken betydning det kan ha i forhold til 
statsbegrepet at staten ikke benytter de kontrollmuligheter eierandelen gir i deleide 
selskaper.305

3.3.6.4 «Passivt» eierskap 

I enkelte selskaper hvor staten er deleier, har den norske stat lagt seg på den politikk at 
staten ikke benytter sin selskapsrettslige stemmerett i generalforsamlingen, en politikk 
som blant annet er (har vært) fulgt i forhold til statens eierskap i Hydro ASA.306 Hvordan 
såkalt «passivt» eierskap skal bedømmes i vurderingen av om staten har kontroll over 
foretaket, er etter mitt syn et prinsipielt spørsmål. 

Utgangspunktet om at eierskap gir kontroll slik at staten i realiteten utgjør foretaket, 
forandres ikke av at staten forholder seg passiv i forhold til andre eiere innad i selskapet. I 
forhold til staten som pliktsubjekt til direktiver etter prinsippet om direktivers direkte 
virkning, og vurderingen av om staten har kontroll over et foretak, er det etter mitt syn 
mest nærliggende at det avgjørende er hvorvidt staten kan kontrollere selskapets 
beslutninger i kraft av sitt eierskap, ikke om kontroll faktisk utøves. 

Formålsbetraktninger underbygger dette. Dersom man lar det være avgjørende om 
staten rent faktisk benytter de kontrollmuligheter den har som eier til å styre selskapet fra 
«innsiden» ved å dominere selskapets beslutninger eller ikke, ville det svekke 
fellesskapsrettens effektive virkning og prinsippet om at staten har plikt til å etterleve sine 
fellesskapsforpliktelser. Det kan nemlig ikke ved en slik tilnærming utelukkes at staten - 
selv om staten typisk vil påstå det motsatte - kontrollerer selskapets beslutninger.  

For det første kan det faktum at staten ikke benytter sin stemmerett i 
generalforsamlingen ikke alltid være et sikkert kriterium for at staten ikke har kontroll 
over selskapets beslutninger. Staten kan ha sikret at selskapsforvaltningen ivaretar statens 
interesser gjennom utøvelse av eierstyring på et tidligere tidspunkt, slik at det ikke er 
behov for at staten utøver aktiv eierstyring i generalforsamling fra et møte til et annet. For 
eksempel kan vedtekter og instrukser til styre være utformet slik at staten bare trenger å 
benytte sin stemmerett dersom vedtektene eller instruksen ikke følges, eller det kommer 
                                                 
304  Se om funkjon som identifikasjonsgrunnlag, nedenfor punkt 3.4. 
305  Om betydningen i heleide selskaper, ovenfor punkt 3.3.4.4. 
306  Det er ingen kjente eksempler på at staten har utøvd sin innflytelse i Hydro, jf. Ulf Hammer i: Arnesen 

m.fl., Petroleum Law Compendium Book 1, Oslo (2003) (heretter Hammer), side 26. Hydro kommer 
jeg tilbake til. 
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på tale med endringer av disse. En «passiv» eierstyring kan også være et resultat av at 
staten anser andre virkemidler enn eierskap som tilstrekkelige eller mer hensiktsmessige 
til å sikre staten kontroll. Behovet for aktiv eierinnflytelse fra statens side beror på 
utformingen av reglene for selskapet, øvrige aksjonærers interesser i forhold til statens 
eierskapmålsetninger og selskapets rammebetingelser fra «utsiden», som også kan 
begrense selskapets handlingsrom etter statens styringsinteresser. 

Etter min oppfatning må det være rimelig klart at hvorvidt staten faktisk benytter seg 
av de kontrollmuligheter den har i kraft av sin eierandel i et selskap, ikke bør ha 
betydning for om man kan si at staten har kontroll over selskapet i forhold til 
statsbegrepet under direktivers direkte virkning. Dersom det avgjørende ikke er at staten 
ved sin eierandel har potensielt den kontroll som eierandelen gir innad i selskapet, kan 
statene ved dette få mulighet til å skjule seg bak at selskapets beslutninger treffes av 
andre aksjonærer, samtidig som selskapets beslutninger reelt sett er i tråd med statens 
interesser. 

3.3.6.5 Staten er majoritetsaksjonær  

I Statoil ASA er den norske stat majoritetsaksjonær.307 Statoil er et allmennaksjeselskap, 
en selskapsform som i det alt vesentlige tilsvarer et aksjeselskap.308 Statoils 
vedtektsbestemte formål er å «selv, eller gjennom deltakelse i eller sammen med andre 
selskaper å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring 
av petroleum og avledede produkter, samt annen virksomhet.» 309 Statoils virksomhet er 
utpreget forretningsmessig, som et integrert olje- og gasselskap med virksomhet i hele 
verden.310

Statoil ble opprettet av den norske stat i 1972, for å drive petroleumvirksomhet i 
Norge. Statoil var da et selskap heleid av den norske stat, som ivaretok både statlige 
forvaltningsfunksjoner i norsk petroleumsvirksomhet, og var produksjonsselskap. 311   

Statoil ASA ble delprivatisert og børsnotert i 2001, og Statoils forvaltning av Statens 
Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) ble omorganisert av hensyn til dette.312 I dag 
eier staten 70,9 % av aksjene, forvaltet av Olje- og energidepartementet.  

De formelle organene i Statoil består av styre, bedriftsforsamling og valgkomité. 
Valgkomitéen foreslår kandidater til bedriftsforsamling og styre. Departementet øver 
innflytelse i valgprosessen gjennom en representant blant de fire medlemmene i 
                                                 
307  Kilder: Statoils hjemmesider www.statoil.com, Statens Eierberetning 2005, NOU 2004:7 og Hammer. 
308  Om forskjellene, se Andenæs, side 4, og Aarbakke, side 30. 
309  Vedtektenes §1,se http://www.statoil.com/cg
310 Statens Eierberetning 2005, side 58. 
311 En redegjørelse gis i Hammer. 
312  Se NOU 2004:7, side 60.  
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komitéen. Departementet utøver ellers myndighet i valget av bedriftsforsamling i 
generalforsamlingen.313 Av bedriftsforsamlingens tolv medlemmer, velges åtte av 
generalforsamlingen og fire er ansatterepresentanter. Bedriftsforsamlingen velger styret, 
inkludert leder og nestleder.314  

Statoils styre har ti medlemmer, hvorav tre ansatte.315 Styret organiserer selskapets 
virksomhet, har ansvar for at forvaltningen skjer i tråd med formål og retningslinjer, og 
skal sikre kontrollsystemer til dette.316 Det ligger til styret å fastsette strategi og 
overordnede målsetninger, vedta planer og budsjetter, ansette og instruere konsernsjefen 
og føre tilsyn med denne, og for øvrig organisere og forvalte virksomheten i tråd med 
selskapets vedtekter.317 Styret skal behandle saker av uvanlig art eller stor betydning, og 
kan fastsette retningslinjer for virksomheten og gi pålegg i enkeltsaker. Styret har ansvar 
for kvartalsregnskapene og legger frem forslag til utbytte. 

De reglene som etter loven og selskapets vedtekter gjelder for Statoil, er helt klart 
utformet slik at statens eierskapskontroll ikke er like dominerende for foretakets 
beslutninger som i statsforetak og statsaksjeselskap. Styret har stor selvstendig 
handlefrihet, og er ikke direkte underlagt godkjennelses- og overprøvingsordninger som 
sikrer staten som eier detaljkontroll. Statens uttrykkelige kontrollmuligheter relaterer seg 
til at departementet i kraft av statens eierskap utøver eiermyndighet i 
generalforsamlingen. I tillegg har departementet som eier en mer uformell innflytelse 
over Statoil gjennom faste møter med ledelsen.318  

I spørsmålet om selskapet kan identifiseres med «staten» i forhold til direktivers 
direkte virkning, er det sentrale poeng at statens eierandel på 70,9 % sikrer staten kontroll 
over de viktigste beslutningene som treffes i generalforsamlingen.  

Staten har flertall til å selv treffe vedtak som etter lovens regler treffes med simpelt 
flertall, jf. asl./asal.§§ 5-17 første ledd. Med simpelt flertall velges bedriftsforsamling og 
revisor. Bedriftsforsamlingens rett til å kreve nyvalg og velge styremedlemmer, samt 
drive tilsyn og kontroll med styre, er derfor under statens indirekte kontroll. 
Bedriftsforsamlingen vurderer dessuten regnskap og revisjon og treffer avgjørelser i saker 
som gjelder betydelige investeringer og rasjonalisering eller omlegging av virksomheten, 
jf.asl./asal.§§ 6-37. Staten råder dermed også over disse selskapsanliggendene. Med 

                                                 
313  Jf. asal.§ 6-35. 
314  Jf. asal.§ 6-37. 
315 Ifølge vedtektene kan styret ha mellom 5 og 11 medlemmer. 
316  Statoils hjemmesider, se http://www.statoil.com/cg
317  Styrets instruks, se 

http://www.statoil.com/fin/svg03595.NSF/Attachments/styreInstruks.pdf/$FILE/styreInstruks.pdf
318  NOU 2004:7, side 61. 
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simpelt flertall vedtas eller forkastes dessuten utbytte og årsregnskap, som dermed 
forelegges staten til godkjennelse på generalforsamling. 

Eierandelen gir også staten kontroll over beslutninger som treffes ved kvalifisert flertall 
på to tredjedeler, slik som vedtektsendringer, jf.asl./asal.§ 5-18. Da Stortinget i 
forbindelse med børsnoteringen av Statoil i 2001 ga regjeringen fullmakt til å redusere 
statens eierskap i Statoil, var det ikke tilfeldig at grensen for nedsalg ble satt til en 
eierandel på to tredjedeler.319 Kontrollen over vedtektene gir staten potensielt full 
kontroll over samtlige beslutninger i selskapet fra innsiden. Eierandelens betydning for 
statens styring kan illustreres ved et eksempel. Statoils utbytte er en viktig inntektskilde 
for staten til finansieringen av statsbudsjettet, 320 og utbyttet har tradisjonelt vært høyt.321 
Vedtaket om utbytte er bundet av styrets forslag, likevel slik at et lavere utbytte kan 
vedtas.322 Dersom staten ikke er fornøyd med styrets forslag til utbytte, må staten fremme 
styreendringer gjennom generalforsamlingen.323 Staten kan sørge for at styret blir avsatt 
gjennom de valgte representanter i bedriftsforsamlingen. Dessuten kan staten endre 
vedtektene - eller for øvrig instruere styret - om at bestemte vedtak enten treffes eller må 
forelegges for generalforsamlingen. Lovens grenser for omdisponering av 
oppgavefordelingen mellom styret og generalforsamlingen, er som nevnt vid.324  

I den tid Statoil var organisert som statsaksjeselskap, eksisterte en såkalt § 10-
bestemmelse i vedtektene, hvoretter styret måtte forelegge alle «saker som må antas å ha 
politiske eller prinsipielle sider av betydning og/eller kan få vesentlige samfunnsmessige 
eller samfunnsøkonomiske virkninger.»325 Selv om det neppe er aktuelt, er det verdt å 
påpeke at statens eierandel i Statoil i dag i prinsippet gir staten mulighet til å gjeninnføre 
en slik bestemmelse.  

Det er flere grunner til at det ikke er aktuelt. Bestemmelsen ble fjernet da Statoil ble delprivatisert i 
2001.326 En grunn er at staten nettopp har ønsket å skille mellom statens eierskap og statens 
myndighetsutøvelse, og at statens eierutøvelse skal ta hensyn til samspillet med de andre aksjeeierne i 
selskapet.327 Målsetningen til staten er å sikre statens økonomiske interesser i et langsiktig perspektiv, og 
tar sikte på å opptre som en stabil og profesjonell eier som følger utviklingen i selskapet på lik linje med 

                                                 
319  Eierandelen sikrer staten tilstrekkelig kontroll over Statoil til å føre en enhetlig petroleumspolitikk og 

en samlet eierskapsstrategi for Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE), Petoro AS og 
Statoil, jf. NOU 2004:7, side 60. 

320  Forventet utbytteutbetaling legges frem i årlig stortingsmelding St.prp.1, jf. NOU 2004:7, side 63. 
321  Jf.NOU 2004:7, side 62. 
322  Jf.asal.§ 8-2. 
323  NOU 2004:7, se side 20 og 32. 
324  Ovenfor, punkt 3.3.4.4, note 278. 
325  Om bestemmelsen, se Ola Mestad, Statoil og statleg styring og kontroll, Oslo (1985), side 157. 
326  Jf.NOU 2004:7, side 35. 
327  Jf.NOU 2004:7, side 53. 
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andre investorer.328 Jeg antar at staten ved dette har villet sikre både andre aksjonæres og sine egne 
aksjonærinteresser ved å opptre forutsigbart og ut fra rene forretningsmessige målsetninger. For det andre 
har staten formell innflytelse over disse beslutningene gjennom valg av styre og bedriftsforsamling uten en 
slik vedtektsendring, og staten utøver sannsynligvis en betydelig innflytelse i saker av stor økonomisk eller 
strategisk verdi for selskapet gjennom eiermøtene mellom ledelsen og departementet, selv om det riktignok 
ikke skjer noen formell ansvarsovertakelse eller instruksjon i møtene.329 For det tredje kan en av grunnene 
være at statens forvaltning av petroleumssektoren og den felles eierskapsstrategi som gjelder for 
statsaksjeselskapet Petoro AS, SDØE og Statoil ASA gir staten en samlet kontroll over sektoren som anses 
tilstrekkelig.330 Statens kontroll over selskapet som reguleringsmyndighet i tilknytning til konsesjoner på 
norsk sokkel, drøftes under foretakets funksjon som identifikasjonsgrunnlag.331 For en redegjørelse av 
statens strategiske eierskap i Statoil vises til NOU 2004:7.   

Behovet for og den eventuelle betydningen av en slik bestemmelse i Statoils vedtekter i 
dag, vil jeg ikke gå nærmere inn på.  

Loven gir aksjeminoriteten en viss beskyttelse. Minoriteten kan kreve ekstraordinær 
generalforsamling og begjære granskning, ekstra revisor og høyere utbytte, samt fremme 
visse krav på selskapets vegne.332 Eierne må representere minst 5 % av aksjene, bortsett 
fra at enhver eier kan kreve en sak behandlet. Generalforsamlingen kan dessuten ikke 
treffe noen beslutning som «er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel 
på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning», jf.asl./asal.§§ 5-21. 333 Uten å ta stilling 
til betydningen av disse grensene for statens reelle beslutningsmyndighet i Statoil, mener 
jeg at det er nærliggende å tro at reglene har relativt liten betydning for om staten kan sies 
å ha eierkontroll i forhold til statsbegrepet.  

Kontrollen over vedtektsendringer i selskapet er prinsipielt viktig for statens kontroll 
over selskapet, ettersom dette sikrer staten nær full kontroll over selskapets beslutninger. 
Har staten mindre enn kvalifisert flertall, må staten alliere seg med andre aksjonærer for å 
kunne endre vedtektene. 

Der staten har kvalifisert flertall som majoritetsaksjonær, må det etter mitt syn være 
klart at statens eierandel langt på vei sikrer staten tilsvarende kontroll over foretakets 
beslutninger som i heleide selskaper. Effektivitetshensynet og omgåelseshensynet kan 
derfor tilsi at eierskapet bør være tilstrekkelig til at selskapet identifiseres med staten. 
Direkte virkning overfor selskapet sikrer at staten ikke kan unndra seg sine 
fellesskapsforpliktelser ved å opptre gjennom privatrettslige selskaper, og at staten ikke 
kan omgå forpliktelsene ved å treffe fellesskapsstridige tiltak i egenskap av å være 

                                                 
328  Jf.NOU 2004:7, side 61. 
329  Jf.NOU 2004:7, side 61. 
330  Antydet i NOU 2004:7, side 61. 
331  Nedenfor punkt 3.4.3.2. 
332  Jf.asal§§ 5-7, 5-25, 7-3, 8-4, 16-14 og 17-4. 
333  Se Andenæs, side 237 flg om vurderingstemaet. 
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majoritetsaksjonær. Omgåelseshensynet tilsier at staten ikke må få mulighet til å 
privatisere sin virksomhet for en liten del, samtidig som staten beholder styringen over 
selskapets beslutninger, og kan treffe tiltak ut fra statlige interesser bak et ytre skinn av å 
være en privatperson. 

Det er her nærliggende å trekke parallellen til EF-traktaten artikkel 86 første ledd. 
Statoil vil være et «offentlig foretak» etter denne bestemmelsen på grunnlag av statens 
dominerende innflytelse som eier i selskapet.334 Staten er som aksjonær i Statoil 
forpliktet til å ikke treffe vedtak som i sitt innhold er i strid med statens forpliktelser. 
Foretakets beslutninger identifiseres med statens myndighetsvedtak.335 Jeg har allerede 
nevnt at beslutningene til et aksjeselskap heleid av staten kan identifiseres med statlige 
tiltak.336 Tilsvarende prinsipp må gjelde for ikke-heleide selskaper som faller innunder 
begrepet «offentlig foretak».337 Staten må dessuten som myndighetsutøver ikke utforme 
nasjonal rett slik at foretaket ikke kan overholde traktatforpliktelsene uten å bryte 
nasjonal lov. Bruddet på fellesskapsretten kan imidlertid ikke gjøres gjeldende overfor 
offentlige foretak på grunnlag av artikkel 86 første ledd når den fellesskapsstridige 
handling er en følge av at nasjonal lovgivning skaper en rettslig ramme som fratar 
foretaket muligheten til å handle i overensstemmelse med fellesskapsretten.338  

Det siste har en side til legalitetsprinsippets formelle side - det må lov til for å oppheve 
lov. Legalitetsprinsippet kan tale for et tilsvarende skille når det gjelder om et direktiv 
kan påberopes med direkte virkning for et foretak som kvalifiserer til å være «offentlig 
foretak» i artikkel 86s forstand. Foretaket er forpliktet som «individ» til å følge loven, og 
bedømmes i forhold til handlingen som et «individ» i nasjonal rett. Dersom foretaket 
ifølge nasjonal rett er pålagt til å handle i strid med direktivet, virker det ikke rimelig at 
direktivet kan gjøres gjeldende overfor foretaket som sådan. Overtredelse av nasjonal rett 
vil kunne medføre sanksjoner, eventuelt strafferettslig ansvar. Dette taler mot at et 
direktiv kan få direkte virkning i slike situasjoner. Motforestillingen gjør seg ikke like 
sterkt gjeldende der nasjonal rett ikke pålegger foretaket å handle i strid med direktivet. 
Dersom direktivet utelukker noen, men ikke alle handlingsalternativer i nasjonal rett, kan 
selskapet velge å handle på flere måter i overensstemmelse med direktivet.  

                                                 
334  Jf.innsynsdirektivet artikkel 2 annet ledd bokstav a-c. 
335  Finn Arnesen, Statlig styring og EØS-rettslige skranker, Oslo (1996) (heretter Arnesen 1996), side 

458. 
336 Jf.sak C-243/89 A/S Storebæltforbindelsen,  nevnt ovenfor punkt 2.4.2.7. Påpekt av Arnesen 1996, 

side 461. 
337  Jf.innsynsdirektivet artikkel 2 annet ledd bokstav a-c. 
338  Jf.forente saker C-359/95 P og C-379/95 P Kommisjonen mot Ladbroke Racing Ltd, ECR 1997 

p.I-6265. 
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Hvorvidt dette kan være et relevant argument i direkte virkning-spørsmålet overfor 
statsdominerte foretak, gjenstår å se. Foreløpig er ikke direkte virkning-spørsmålet blitt 
begrenset av EF-domstolen i en slik retning. I forhold til foretak som ikke har bestemte 
funksjoner slik at det handler på vegne av staten, eller foretak som har dels private eiere, 
men hvor staten likevel har dominerende innflytelse over beslutningene i foretaket, mener 
jeg at dette er et aktuelt spørsmål.    

I forhold til formålsbetraktningene som EF-domstolen har begrunnet direkte virkning 
med, viser imidlertid eksempelet at effektivitetshensynet og omgåelseshensynet tilsier en 
identifikasjon mellom selskapet og staten når staten er majoritetsaksjonær med kvalifisert 
flertall. Spørsmålet videre er betydningen av mindre eierandeler for statens 
kontrollmuligheter over selskapets beslutninger.  

3.3.6.6 Staten er hovedaksjonær 

Norsk Hydro ASA (Hydro) er et børsnotert allmennaksjeselskap hvor staten er 
hovedaksjonær.339 Statens eierandel på 43,82 % forvaltes av Nærings- og 
handelsdepartementet.340 Hydro er en viktig inntektskilde for staten gjennom eierutbytte, 
og eierskapet sikrer nasjonal forankring av eierskap til norsk industri.341 Staten har til 
dels vært en «passiv» eier i Hydro, uten at dette har betydning for eksempelet.342

I motsetning til når staten er majoritetsaksjonær, har staten ikke som hovedaksjonær i 
Hydro flertall til å treffe vedtak i generalforsamlingen. Vedtak krever minst simpelt 
flertall, jf.asal.§ 5-17 første ledd. 

Lovens vedtaksregler gir grunn til å anta at når staten er hovedaksjonær, så er statens 
beslutningsdyktighet innad i selskapet ikke i seg selv tilstrekkelig til å si at foretaket er 
under statens kontroll. Statens indirekte kontroll over foretakets beslutninger beror på om 
staten får andre aksjeeiere til å stemme likt som staten dersom det er to alternativer som 
stemmes over, med mindre eiere som representerer minst 13 % av de øvrige 
stemmeberettigede aksjer avholder seg fra å stemme i det enkelte tilfelle. Dersom det 
stemmes over tre eller flere alternativer til vedtak, kan det imidlertid ikke utelukkes at 
staten alene kan få simpelt flertall. Hvorvidt staten har dominerende innflytelse på 
foretakets beslutninger, er avhengig av statens eierandel i forhold til sammensetningen av 
øvrige eiere i antall, respektive eierandeler, interessefellesskap med staten, og hvorvidt 

                                                 
339  Kilder: Statens Eierberetning 2005, NOU 2004:7, og Hydros hjemmesider: www.hydro.no  
340  Pr.31.mars 2006, jf. Statens Eierberetning 2005. 
341  St.mld.nr.22 (2000-2001), jf. http://odin.dep.no/nhd/norsk/dok/regpubl/stmeld/024001-

040006/hov004-bu.html
342  Det er ingen kjente eksempler på at staten har utøvd sin innflytelse i Hydro, jf. Hammer, side 26. Om 

faktisk utnyttelse av kontrollmuligheter i heleide selskaper, se ovenfor punkt 3.3.4.4, og «passivt» 
eierskap i deleide foretak, ovenfor punkt 3.3.6.4. 
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staten har sikret kontroll utenom stemmereglene, slik som i aksjonæravtale.343 I slik 
avtale kan staten sikre en bestemt utbyttepolitikk eller at offentlige myndigheter får 
innflytelse over vedtektsendringer eller oppløsning av selskapet.344

I kraft av sin eierandel, har staten som eier derfor en betydelig innflytelse på selskapets 
beslutninger. I Hydro er departementets deltakelse i valgkomitéen viktig for statens 
innflytelse på styrets og bedriftsforsamlingens sammensetning.345

Effektivitetshensynet og omgåelseshensynet vil gjøre seg gjeldende. Likevel er det ikke 
grunnlag for å se det slik at staten i realiteten står bak foretakets beslutninger. I 
motsetning til når staten er majoritetsaksjonær, gir eierandelen som hovedaksjonær ikke 
kontroll over foretakets vedtak, og staten kan ikke selv vedta utbytte, regnskap, velge 
bedriftsforsamling eller instruere styret, og heller ikke endre vedtekter. Det er derfor ikke 
grunnlag for å identifisere et selskapet med staten alene på grunnlag av statens eierskap. 

Med en selskapslovgivning utformet som den norske, er det etter mitt syn grunn til å 
trekke en grense for statens eierskap som eneste grunnlag for identifikasjon, ved de 
tilfeller der staten er majoritetsaksjonær med kvalifisert flertall. Effektivitetshensynet og 
omgåelseshensynet kan tilsi at selskapet omfattes av statsbegrepet fordi staten har 
tilnærmet full kontroll over de viktigste styringsmekanismene, og kan styre foretakets 
beslutninger. For mindre eierandeler kan det ikke uten videre antas at staten har kontroll 
over foretakets beslutninger.346  

Som nevnt kan det være i strid med legalitetsprinsippet at et direktiv får direkte 
virkning for et foretak som har private eiere.347 Legalitetsprinsippet og legal certainty 
kan gi grunn til å legge stor vekt på statens direkte kontrollmuligheter og foretakets 
funksjon der private eierinteresser gjør seg gjeldende. Private investorer som deltar i 
foretak som driver ren forretningsmessig virksomhet på lik linje med (andre) private 
aktører i markedet, kan ha en forventning om at foretaket ikke er omfattet av «staten». 
Forventningen kan være mindre der foretaket ivaretar en offentlig oppgave på vegne av 
staten, siden tilknytningen til staten gir et signal til de private eierne om at oppgaven kan 
medføre at foretaket er under statens kontroll. Alt etter omstendighetene kan private 
deltakere være inneforstått med at foretaket må bedømmes som en del av «staten». 
Betydningen av dette i forhold til om foretaket er omfattet av statsbegrepet under 
direktivers direkte virkning er etter dagens rettstilstand uavklart. 

                                                 
343  Jf.asl./asal.§§ 1-3. 
344  Høvik, side 544. 
345  NOU 2004:7, side 56. 
346  Med «uten videre» tas forbehold om tilfeller der staten har særlige rettigheter knyttet til sin eierandel, 

og betydningen av statens direkte kontrollmuligheter ut fra annet enn eierskap. 
347  Ovenfor punkt 2.4.2.10. 
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Når statens direkte kontrollmuligheter i forbindelse med foretakets funksjon vurderes, 
må statens eierandel inngå som del av statens samlede kontrollmuligheter. Jeg vil anta at 
jo større eierandel og mer makt staten har over foretakets beslutninger fra innsiden, desto 
mindre vil i en helhetsvurdering kreves av direkte kontrollmuligheter fra utsiden.  

3.3.7 Selveiende rettssubjekter  

3.3.7.1 Innledning 

Statens kontrollmuligheter over et selvstendig rettssubjekt som eier, hviler i de 
ovennevnte organisasjonsformene på et prinsipp om eierkontroll og økonomisk styring. 
Når eierskap ikke gir instruksjonsmessig og økonomisk kontroll over foretakets organer, 
er foretaket å betrakte som selveiende. Spørsmålet om et slikt foretak kan identifiseres 
med staten i relasjon til direktivers direkte virkning, er grunnleggende forskjellig fra for 
eksempel aksjeselskaper. Problemstillingen er aktuell i forhold til organisasjonsformer 
slik som stiftelser og foreninger.   

3.3.7.2 Stiftelser 

Stiftelsen er etter norsk rett et privatrettslig selvstendig rettssubjekt, som reguleres av 
stiftelsesloven.348 En stiftelse er «en formuesverdi som ved (…) rettslig disposisjon 
selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål», jf. stiftl.§ 2. Stiftelser eies av seg 
selv, noe som betyr at den som oppretter stiftelsen ved opprettelsen «ikke lenger [har] 
rådighet over formuesverdien», jf. stiftl.§ 3. Når organisasjonsformen ikke gjennomfører 
eierkontroll, er det stiftelsens organer som styrer stiftelsen og forføyer over stiftelsens 
kapital. Vedtektene og stiftelsens formål er gjeldende regler. Stiftelsen forvaltes av et 
styre under kontroll av et uavhengig statlig tilsyn, jf. stiftl.§§ 30 og 7. Staten kan styre 
stiftelsen gjennom generell lovgivning eller gjennom styringsmuligheter fastsatt i 
vedtektene ved stiftelsens etablering.349  

I forhold til statsbegrepet er stiftelsen en selvstendig organisasjon med selvstendig 
handlefrihet. Staten kan imidlertid som oppretter ha sikret offentlige myndigheter 
kontrollmuligheter i vedtektene, jf. stiftl.§§ 9 og 10. Oppretter definerer dessuten rammen 
for stiftelsens virksomhet gjennom formålsangivelsen, jf. stiftl.§§ 10, 29 og 30, noe 
stiftelsestilsynet fører kontroll med, jf. § 7. Staten kan dessuten som oppretter gi 
offentlige myndigheter rett til å velge styremedlemmer i vedtektene, jf. forutsetningsvis 
stiftl.§ 37.  

                                                 
348  Lov 15.juni 2001 nr.59 om stiftelser (stiftelsesloven/stiftl.). 
349  NOU 2003:34, side 45. 
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Om staten kan ha kontroll over stiftelsens beslutninger må vurderes ut fra stiftelsens 
formål og vedtekter i det enkelte tilfelle. En parallell til EF-traktaten artikkel 86 første 
ledd er at «offentlig foretak» omfatter foretak der offentlige myndigheter kan oppnevne 
mer enn halvparten av medlemmene i styrende organer.350 Slik dominerende innflytelse 
kan etter mitt syn antas å være relevant i forhold til statsbegrepet ved direkte virkning. 
Dersom staten har opprettet en stiftelse og dermed står bak dets kapital og formål, og i 
tillegg har dominerende innflytelse over styret ved at mer enn halvparten av styrets 
medlemmer er myndighetspersoner eller andre oppnevnt av offentlige myndigheter, er det 
etter mitt syn nærliggende å anse stiftelsen statskontrollert. Styret i stiftelsen forvalter 
kapitalen og styrer virksomheten, og treffer sine beslutninger med simpelt flertall, 
jf.stiftl.§§ 30 til 33. Staten har i et slikt tilfelle definert stiftelsens virksomhet, satt de 
økonomiske rammene og har innflytelse på løpende drift, og stiftelsestilsynet sikrer at 
virksomheten skjer i samsvar med statens forutsetninger.  

Likevel er det klart at staten ikke har noen fleksibel adgang til å styre stiftelsen når den 
først er opprettet. Situasjonen kan fra et styringsperspektiv betraktes som «låst» i den 
forstand at stiftelsen er beslutningsmessig selvstendig. Oppretter eller styret kan ikke 
endre vedtektene til stiftelsen, jf.stiftl.§ 48. Stiftelsens sterke grad av selvstendighet 
medfører at organisasjonsformen ikke anses som egnet for offentlig virksomhet med 
behov for statlig styring.351  

I forhold til statsbegrepet må en stiftelse i utgangspunktet betraktes som et individ. Når 
verken staten eller andre kan utøve eierskapskontroll, tilsier dette at stiftelsen ikke bare i 
det ytre, men også i realiteten er et «individ», beskyttet mot direkte virkning av 
legalitetsprinsippet. Etter mitt syn kan det likevel ikke utelukkes at en stiftelse må anses 
som en del av staten dersom staten er oppretter og således har lagt rammene for kapital og 
formål, og kan oppnevne mer enn halvparten av stiftelsens styre. Dersom dette ikke er 
tilfelle, kan statens direkte kontrollmuligheter komme i betraktning i forbindelse med 
stiftelsens funksjon. For eksempel kan stiftelsen drive prosjektbasert virksomhet i 
samarbeid med ulike offentlige myndigheter, på grunnlag av offentlig finansiering, slik at 
staten i realiteten har kontroll over stiftelsen gjennom dens virksomhet. I forbindelse med 
stiftelsens funksjon kan stiftelsens virksomhet styres gjennom løpende finansiering eller 
kjøp av tjenester i forbindelse med stiftelsens oppgaver. Det kan etter mitt syn ikke 
utelukkes at en stiftelse som utfører samfunnsoppgaver på vegne av staten anses 
tilstrekkelig statskontrollert til å være omfattet av statsbegrepet. 

                                                 
350  Jf.innsynsdirektivet artikkel 2 annet ledd bokstav c. 
351  NOU 2003:34, side 45. 
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3.4 Identifikasjon på grunnlag av at foretakets funksjon  

3.4.1 Innledning 

Foretakets funksjon kan være et alternativt grunnlag for at et foretak anses omfattet av 
«staten» som pliktsubjekt til direktivers direkte virkning, idet de samlede 
kontrollmuligheter kan gå ut på enten indirekte eller direkte kontroll.352 Dersom staten 
ikke har (tilstrekkelig) eierskap, kan foretakets funksjon medføre direkte 
kontrollmuligheter som kan tilsi at foretaket må anses som en del av «staten». 
Problemstillingen kan således sees i sammenheng med at det kan være et hensiktsmessig 
alternativ til statlig eierskap at staten setter ut offentlig virksomhet til selveiende 
rettssubjekter eller private aktører.  

Et pliktsubjekt som er et «individ» etter nasjonal rettslig kategorisering, er et individ i 
forhold til adressaten til direktiver. Som et utgangspunkt må et foretak identifiseres med 
dets eier(e). Privateide foretak anses som et «individ», og tilsvarende vil gjelde delvis 
statseide foretak i den grad offentlig eierskap ikke er tilstrekkelig identifikasjonsgrunnlag.  

Mot denne formodning kan et privateid foretak bedømmes som «staten» dersom 
foretaket har så sterk tilknytning til staten, at det i realiteten er staten som står bak 
foretaket. Tolkningen bygger på at omgåelseshensynet taler for at en stat ikke bør kunne 
unndra seg sine direktivforpliktelser ved å organisere et funksjonsområde som tradisjonelt 
hører til under offentlige forvaltning, i privatrettslig former. Der staten setter ut offentlige 
oppgaver til privateide aktører, må det vurderes hvilke direkte kontrollmuligheter staten 
har over foretaket. Rekkevidden av statsbegrepet og avgrensningen mot individer 
beskyttet mot direktivers direkte virkning, beror da på kriteriene «public service» og 
«special powers». 

Alle virkemidler som sikrer staten kontroll og styring på foretakets funksjonsområde, 
er relevante styringsfaktorer for staten. I lys av generaladvokat Albers skillelinjer, vil 
EF-domstolens begrep «direct control» relatere seg til de direkte kontrollmuligheter som 
staten har fra «utsiden» av foretaket. Virkemidler som er aktuelle for staten er gjerne 
generell og sektoriell lovgivning, markedsreguleringer, slik som enerett-, monopol- og 
konsesjonsordninger, samt kontrakter.353 I avtalen kan staten stille betingelser for 
målsetning og drift, og ha mulighet til kontraktstyring gjennom avtalefestet bruk av 
bestemte virkemidler. Direkte kontrollmuligheter i lov og avtale kan sikre staten kontroll 
tilsvarende et omfattende statlig tilsyn.354 Spørsmålet er om statens direkte 

                                                 
352  Slik jeg tolker EF-domstolens uttalelser i lys av generaladvokat Albers skillelinjer, ovenfor punkt 

2.4.2.4. 
353  For en oversikt, se NOU 2003:34, side 46-54. 
354  Jf.generaladvokat Alber i Asfinag, ovenfor punkt 2.4.2.2 og 2.4.2.4. 
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kontrollmuligheter gir tilstrekkelig grunnlag til at foretaket kan være omfattet av «staten», 
når foretaket i større eller mindre grad ivaretar en «public service» og innehar «special 
powers».  

Jeg vil se på to hovedkategorier av typetilfeller. Den første kategorien gjelder 
situasjoner der et privateid foretak er gitt i oppdrag av staten å utføre en oppgave. 
Spørsmålene er om oppgaven er en «public service», om foretaket har «special powers» 
og om staten har kontroll over foretaket ved oppdraget. Kriteriet «special powers» vil 
relatere seg til hvilket grunnlag oppgaven utøves på i forhold til tjenestemottaker.  

Den andre kategorien gjelder spesielt «special powers», nemlig om et foretak kan 
identifiseres med staten dersom det har rettigheter som ikke innebærer 
beslutningsmyndighet i forhold til andre borgere. Problemstillingen er relevant for foretak 
med særlige rettigheter som ikke driver tjenesteytelse. 

3.4.2 Foretaket utfører en offentlig oppgave 

3.4.2.1 Innledning 

Offentlige myndigheter kan sette ut både tjenester som utføres direkte til borgerne og 
ivaretakelse av oppgaver som kommer borgerne mer indirekte til gode, til private aktører. 
Jeg vil ta utgangspunkt i oppgaver som medfører beslutningsmyndighet av 
forvaltningsliknende karakter over andre borgere, og etter hvert komme inn på oppgaver 
som er av mer forretningsmessig art. 

3.4.2.2 Helsetjenester 

I Norge som i andre europeiske land settes private foretak til å yte helsetjenester direkte 
til borgerne på statens vegne, slik at private tjenestetilbydere integreres i offentlig 
tjenestesektor. 

Spesialisthelsetjenesten organisert slik at regionale helseforetak har ansvar for å sørge 
for at borgerne i deres distrikt får de helsetjenester som staten er pålagt å yte, enten av 
offentlige helseforetak eller av private tjenestetilbydere.355

Spesialisthelsetjenester krever hjemmel i lov og oppgavene medfører ansvar for 
menneskers liv og helse. Det er ikke tvil om at foretak som yter spesialisthelsetjenester 
yter en «public service» som medfører at foretakene innehar «special powers», og at 
helseforetak er omfattet av statsbegrepet.356 Spørsmålet er om et privat foretak som 
utfører spesialisthelsetjenester for et helseforetak, må være omfattet av «staten». 

                                                 
355  Jf.spesialisthelsetjenesteloven § 2-1, se ovenfor punkt 3.3.3 om helseforetak. 
356  Ovenfor om helseforetak punkt 3.3.3. 
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Et eksempel fra Helse Øst RHF kan illustrere. Helse Øst inngår driftsavtaler med 
private tjenestetilbydere som borgerne kan velge å la seg behandle av.357 Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS (LDS/Lovisenberg) er et privat sykehus som driver lokal 
sykehustjeneste og dagkirurgi på vegne av Helse Øst.358 Lovisenberg er et aksjeselskap 
eid av de private stiftelsene Menighetssøsterhjemmet og Diakonissehuset Lovisenberg. 
Sykehuset drives med ideelt formål på et diakonalt verdigrunnlag. Jeg legger til grunn at 
eierne av Lovisenberg er «individer» i forhold til statsbegrepet, og at Lovisenberg derfor 
må anses som «individ».359

Lovisenberg står i et langsiktig avtaleforhold med Helse Øst, og hvilke tjenester og 
tjenestenes antall som sykehuset skal levere reguleres i en årlig driftsavtale.360 
Lovisenberg er ansvarlig for 20 % av Oslos befolkning som lokalt sykehus, og tar i tillegg 
imot pasienter fra hele landet til kirurgi etter den statlige ordningen basert på prinsippet 
«pengene følger brukeren». Lovisenberg fakturer Helse Øst. 

Lovisenberg har rett og plikt i henhold til avtalene til å levere spesialisthelsetjenester. 
Sykehuset utfører lovpålagte oppgaver, og virksomheten og de ansatte er underlagt 
helselovgivningen på lik linje med offentlige sykehus.361  

På grunnlag av at Lovisenberg utfører spesialisthelsetjenester på vegne av Helse Øst, 
har staten har direkte kontrollmuligheter over Lovisenberg i henhold til lov og avtale. 
Sykehuset utfører tjenestene i henhold til kvalitetskrav i lov og forskrift. 
Spesialisthelsetjenester er detaljregulert i helselovgivningen, og forvaltningslovgivningen 
gjelder i stor utstrekning.362 Gjennom statlige tilsynsmyndigheter fører departementet 

                                                 
357  Se  Helse Østs hjemmesider: 
 http://www.helse-

ost.no/modules/module_123/proxy.asp?iDisplayType=2&iCategoryId=128&iInfoId=64&mids=166   
358  Kilder: Helse Østs hjemmesider: www.helse-ost.no  

LDS’ hjemmesider: http://www.lds.no/frontpage.asp  
 Menighetssøsterhjemmets hjemmesider: http://www.oslomsh.no/  
 og Diakonissehusets hjemmesider: http://www.diahuset.no/  
359  Sett bort fra at organiseringen av de to eierstiftelsene under statskirken kunne medføre at stiftelsene er 

omfattet av statsbegrepet. 
360  LDS, Styrets årsberetning 2005, i: Årsrapport 2005, side 7, se 

http://www.lds.no/modules/module_123/proxy.asp?iDisplayType=2&iCategoryId=202&iInfoId=3765
&iMenuId=1329

 Standard driftsavtale mellom offentlige helseforetak og private sykehus, se http://www.helse-
ost.no/modules/module_123/proxy.asp?C=129&I=703&D=2&mids= Jeg tar utgangspunkt i «Avtale 
om leveranse av spesialisthelsetjenester dagkirurgi innenfor sykehus» for 2006, (heretter avtalen/avt.). 

361  Lov om pasientrettigheter, lov om spesialisthelsetjenester, lov om helsepersonell og lov om 
helsemessig og sosial beredskap, jf.avt.§ 13. 

362  NOU 2003:34, side 44. 
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kontroll og kan gi myndighetspålegg til Lovisenberg.363 Staten har ansvar for utførelsen 
av tjenestene overfor borgerne, både politisk og erstatningsmessig.364 Reglene for 
virksomhetsutøvelsen er med andre ord som for helseforetak.  

I henhold til avtalene rapporterer sykehuset til Helse Øst når det gjelder omfang og 
kvalitet, dokumenterer all virksomhetsutøvelse, og har plikt til å fremlegge informasjon 
på forespørsel.365 Helse Øst kontroller hvilke spesialister sykehuset har ansatt og skal 
underrettes om endringer.366 Tilsynsmyndighetene fører kontroll med 
virksomhetsutøvelsen og med internrevisjon.367 Lovisenberg har i likhet med offentlige 
sykehus beredskapsplikt og plikt til å samarbeide med andre offentlige helsetjenester.  

Lovisenbergs virksomhet består hovedsakelig av offentlige tjenesteytelse i henhold til 
avtalene.368 Ettersom både utøvelsen av virksomheten og de økonomiske 
rammevilkårene for driften av Lovisenberg reguleres av staten gjennom Helse Øst, er det 
nærliggende å karakterisere sykehusets virksomhet som «offentlig», og at Lovisenberg 
derfor er en del av «staten». 

Både hensynet til å sikre fellesskapsretten effektiv virkning, og hensynet til at staten 
ikke skal kunne omgå sine fellesskapsforpliktelser, taler for at et foretak slik som 
Lovisenberg må være omfattet av «staten» som pliktsubjekt til direktiver. Staten har satt 
bort en sentral offentlig tjenesteytelse til Lovisenberg, som gjør LDS omfattet av offentlig 
helsesektor og til et virkemiddel for politiske målsetninger. Staten har nærmest 
fullstendig direkte kontroll over virksomhetsutøvelsen og foretakets økonomiske vilkår.  

Dersom et privat foretak under slike omstendigheter ikke omfattes av statsbegrepet, får 
staten mulighet til å organisere tjenestesektoren slik at staten kan omgå sine 
fellesskapsforpliktelser, samtidig som kontrollen over virksomheten beholdes. 

Dette forsterkes av at det private foretaket opptrer på vegne av staten i forhold til 
borgerne. Virksomheten har samme lovgrunnlag som offentlige sykehus, og pasientene 
betaler de samme egenandeler til sykehuset. De ansatte opptrer på vegne av staten overfor 
brukerne, og staten er ansvarlig for tjenestene som utføres. Et privat foretak som står i en 

                                                 
363  Om organisering av den sentrale helseforvaltningen, se 

http://odin.dep.no/hod/norsk/tema/sykehus/organisering/042031-990086/dok-bn.html  
 Private institusjoner er underlagt blant annet Statens helsetilsyn, jf.lov 30.mars 1984 nr.15 om statlig 

tilsyn med helsetjenesten, §§ 3 og 5.  
364  Etter lov 15.juni 2001 nr.53 om erstatning for pasientskader m.v. § 6 og forskrift 1.januar 1988 

nr.4458 om regler for midlertidig ordning med pasientskadeerstatning for somatiske 
sykehus/poliklinikker, § 1. 

365  Jf.avt.§§ 7,8 og 9. 
366  Jf.avt.§ 6 annet ledd. 
367  Jf.avt.§ 6 og helsetilsynloven §§3 og 5.  
368  Se Årsrapport 2005. 
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slik stilling må være på det rene med at virksomheten er av offentligrettslig karakter, og 
at brukerne kan oppfatte sykehuset som en del av staten. 

Fra foretakets synspunkt kan det fremheves at foretaket i prinsippet er et «individ», og 
organisatorisk og økonomisk uavhengig av staten, eid og styrt av private. Eierne velger 
selskapets styre og regulerer vedtekter, og styret må forholde seg til selskapets aksjonærer 
som myndighet. I forhold til sine ansatte er sykehuset en privat arbeidsgiver. Den 
privatrettslige driften tilsier at sykehuset ikke kan identifiseres med staten. 

Eksempelet illustrerer at det kan anføres argumenter både for og mot at et privateid 
foretak omfattes av statsbegrepet. Imidlertid vil direkte virkning overfor et privat 
aksjeselskap være uforenlig med den vekt EF-domstolen har lagt på legalitetsprinsippet 
som hinder for direkte virkning overfor «individer». Dersom et privat foretak slik som 
Lovisenberg likevel må anses omfattet av statsbegrepet, er etter mitt syn relevant å skille 
mellom ulike relasjoner som direkte virkning-spørsmålet kan oppstå i. En løsning kunne 
være at direktivet kan få direkte virkning i relasjon til tjenestemottaker, men ikke i 
relasjon til de ansatte. 

3.4.2.3 Skole- og utdanning 

Utdanningssektoren er et tradisjonelt statlig oppgaveområde som åpner for at private 
utdanningsinstitusjoner kan yte tjenester til borgerne. De samme betraktninger som for 
private sykehus kan da gjøre seg gjeldende. Spørsmålet er om tilknytningen til staten er 
tilstrekkelig, og hvordan private utdanningsinstitusjoner stiller seg i forhold til 
statsbegrepet. 

I Norge er grunnskoleutdanning en offentlig oppgave. Grunnskoleutdanning er 
obligatorisk, slik at borgerne har rett og plikt til å følge skolegang, jf.opplæringslova § 2-
1. 369 Opplæringslova legger ansvaret for skoletjenesten på kommune, jf.oppll.§ 13-1. 
Private kan drive grunnskoler etter godkjenning og få tilskudd fra staten etter 
friskolelova.370  

Når en privat institusjon således ivaretar offentlig skoletjeneste, yter den en «public 
service» til borgerne, dens stilling som utdanningsinstitusjon med rett og plikt overfor 
borgerne gir institusjonen «special powers». Om en privat institusjon som utøver 
virksomhet på slike vilkår som norske privatskoler, omfattes av statsbegrepet må 
rimeligvis bero på om staten ved foretakets funksjon har tilstrekkelig kontroll over 
foretaket. 

Staten har som «oppdragsgiver» til norske friskoler en rekke direkte kontrollmuligheter 
med hensyn til organiseringen av skolens virksomhet og skolens rammevilkår og 

                                                 
369  Lov 17.juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa(opplæringslova/ oppll.). 
370  Lov 4.juli 2003 nr.84 om frittståande skoler (friskolelova/frskol). 
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økonomi. Friskolelova bestemmer at skolen enten skal følge offentlige læreplaner, som 
detaljert angir læringskrav og metoder, eller få sin egen læreplan forhåndsgodkjent av 
Kunnskapsdepartementet, jf.frskol.§ 2-3. Skolen skal ha et styre, elevråd og foreldreråd. 
Styret skal være skolens øverste organ, og dets oppgaver er bestemt i loven, jf.frskol.§ 5-
2. Styret skal sørge for at undervisningen følger forskriftene og elevene får den 
undervisningen de har krav på, at de ansatte har lovbestemte kvalifikasjoner og at 
virksomheten ellers er lovmessig. Styret vedtar budsjetter og regnskap, og har spesielt 
ansvar overfor staten for at offentlige tilskudd kommer elevene til gode. Private skoler 
har plikt til å tilby samme tjenester som offentlige skoler, og samarbeide med kommunen 
om særskilte opplæringsbehov, jf.friskol.§ 3-6.  

Godkjennelse av læreplaner og virksomhetens organisasjon, samt forskrifter til hva 
undervisningen skal inneholde, sikrer staten nærmest full kontroll over 
virksomhetsutøvelsen til de private skolene. I tillegg er staten hovedbidragsyter ved å gi 
tilskudd på 85 % av driftsutgiftene, jf.frskol.§ 6-1. Plikt til å bruke tilskuddene i samsvar 
med forutsetningene medfører at budsjetter og regnskap er underlagt statens kontroll.371 
Budsjetter og årsregnskap skal godkjennes av departementet, jf.forskriften § 2, og 
institusjonen har generell rapporterings- og dokumenteringsplikt, jf.forskriften § 13. 

Under slike omstendigheter tilsier effektivitetshensynet og omgåelseshensynet at 
foretaket må være omfattet av «staten», fordi staten har kontroll både over selve 
virksomhetsutøvelsen og over foretakets organisasjon og økonomi. Dersom slike private 
institusjoner ikke omfattes av «staten», får staten mulighet til å sette bort offentlige 
oppgaver til private, uten at offentlige myndigheter stilles til ansvar, selv om de 
kontrollerer virksomheten som utøves. 

Som ved private sykehus, er innvendingen at man står overfor et «individ» som 
pliktsubjekt. Til forskjell fra private sykehus, er privatskoler imidlertid private 
tjenestetilbydere som ikke opptrer direkte på vegne av staten i forhold til borgerne. 
Brukerne inngår en privatrettslig avtale med privatskolen, og yter et vederlag for tjenesten 
direkte til skolen. 

Selv om privatskolene ikke er en integrert del av offentlige tjenesteytelse i samme grad 
som private sykehus, er institusjonen i en slik grad statskontrollert at den har en meget 
begrenset handlefrihet. Når staten for det alt vesentligste finansierer driften og setter 
detaljerte krav til virksomhetsutøvelsen som staten kontrollerer, er det etter mitt syn riktig 
å betrakte virksomheten som en offentlig tjeneste som ytes på vegne av staten. Når 
oppgaven gjelder obligatorisk skolegang, og tjenestemottakerne er mindreårige, er 
likheten med offentlig myndighetsutøvelse sterk. Karakteren av tjenesten forsterker etter 

                                                 
371  Forskrift 25.september 2003 nr.1182 om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for friskolar som får 

statstilskot etter lov om frittståande skolar (friskolelova), heretter «forskriften». 
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mitt syn tilknytningen til staten, slik at den private institusjonen ikke kan anses som et 
«individ». 

3.4.2.4 Reguleringsmyndighet 

Når et privat foretak eksplisitt utøver forvaltningsmyndighet, etter delegasjon fra 
offentlige myndigheter, er det ikke tvil om at foretaket utfører en offentlig oppgave på 
vegne av staten og har «special powers» over borgerne. Et slikt foretak er Det Norske 
Veritas (DNV).  

Det Norske Veritas er en privat stiftelse opprettet av private av sjøforsikringshensyn, 
som har utarbeidet regelverk for sikkerhet til sjøs, som er gjort til del av norske 
forskrifter.372 DNV ivaretar tilsynsoppgaver for Sjøfartsdirektoratet etter 
sjødyktighetslovens § 3, jf.delegasjonshjemmelen i § 9. Reglene som gjelder 
Sjøfartsdirektoratet som myndighet etter loven gjelder tilsvarende for DNV som delegert 
myndighet,373 og likeledes gjelder forvaltningsloven, jf.fvl.§ 1.374

Delegeringen medfører at nærings- og handelsdepartementet har inngått detaljerte 
avtaler med DNV som klassifikasjonsselskap.375 Avtalene gir staten direkte 
kontrollmuligheter relatert til DNVs myndighetsutøvelse. Således har Sjøfartsdirektoratet 
rett til å kontrollere DNVs arbeid gjennom revisjoner, kontorvisitter og besiktigelse av 
fartøyer, samt fullt innsyn i dokumentasjon og andre forhold som er relevante for 
tilsynsoppgavene.376 DNV har løpende rapporteringsplikt.377 Staten kontrollerer 
klassifikasjonsselskapenes systemer for tilsyn («systemrevisjon»), gjennomføring av 
inspeksjoner («vertikalrevisjon») og vurderer klassifikasjonsselskapenes arbeid gjennom 
uanmeldt tilsyn av fartøy som klassifikasjonsselskapene har til oppgave å kontrollere.378

I et slikt tilfelle som Det Norske Veritas har staten full kontroll over de oppgaver som 
foretaket utfører på vegne av staten. I forhold til statsbegrepet tilsier 
myndighetsoppgavene at foretaket bør være omfattet av «staten» av hensyn til 
fellesskapsrettens effektive virkning og for at staten ikke skal kunne omgå sine 
forpliktelser ved å sette bort myndighetsoppgaver til private. Legalitetsvernet mot 
direktivers direkte virkning står etter mitt syn svakt når det aktuelle pliktsubjektet er 
myndighetsutøver, da foretaket i en slik relasjon ikke opptrer som et «individ».  

                                                 
372  NOU 2005:14, side 44. 
373  NOU 2005:14, side 40. 
374  Jf.lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven/fvl.). 
375  NOU 2005:14 På rett kjøl – Ny skipssikkerhetslovgivning, side 38. 
376  NOU 2005:14, side 39. 
377  NOU 2005:14, side 39. 
378  NOU 2005:14, side 43. 
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Når foretaket handler som myndighetsutøver, kan det være aktuelt å begrense direkte 
virkning-prinsippet til det aktuelle aktivitetsområdet. Foretak som driver både offentlig 
myndighetsutøvelse, og privatrettslig virksomhet, vil således bedømmes som en del av 
«staten» når det opptrer på vegne av staten, og at som «individ» innenfor 
aktivitetsomrdåer der det handler som ethvert annet individ. 

Skillet mellom offentlig og privat virksomhet i tilknytning til det sjette momsdirektivet knytter seg til 
liknende betraktninger, hvor det skilles mellom privatrettslig virksomhet og virksomhet et foretak bedriver i 
egenskap av å være offentlig myndighet.379

3.4.2.5 Foretak som driver «public service» 

Der oppdraget gjelder utførelsen av en oppgave pålagt offentlige myndigheter, ivaretar 
foretaket en «public service». Statens internrettslige plikt beror på om staten har gitt seg 
selv i oppgave å utføre den aktuelle virksomhet. Dette tilsier at grensedragningen i 
forhold til private rettssubjekter bør inkludere om foretaket har «special powers».380  

I forhold til «special powers» er det klart at drift av infrastrukturer med rett til 
avgiftsinnkreving kan betraktes som «special powers», jf. Asfinag, selv om innkrevingen 
skjer for foretakets egen regning. Problemet er hvor den nedre grense går mot handlinger 
som private rettssubjekter kan foreta overfor andre private rettssubjekter uten at det er 
«special powers».  

Et spørsmål er om grunnlaget for avtalen hensett til avtalens art, kan medføre at 
beslutningsmyndighet overfor borgeren kvalifiserer til «special powers». 

I norsk rett skilles det mellom foretak som er priviligerte i forhold til øvrige borgere 
beroende på konsesjoner, konsesjonskontrakter og offentlige kontrakter. Ved konsesjon 
opptrer staten som myndighet til det marked den regulerer, i motsetning til offentlige 
kontrakter, hvor staten i kraft av sin privatrettslige autonomi (eierrådigheten) inngår en 
avtale om kjøp av varer eller tjenester som ledd i egen virksomhet.381 
Konsesjonskontrakter er en mellomform, der offentlige myndigheter definerer en 
oppgave, som det utvalgte foretak utfører for egen regning og risiko, mot vederlag fra 
tredjemann. Sistnevnte innebærer en kombinasjon av myndighetsutøvelse og 
avtalekompetanse fra statens side som oppdragsgiver.382  

                                                 
379  Forente saker 231/87 og 129/88 Carpaneto, ECR 1989 p.3233, premiss 15-16. Saken gjaldt imidlertid 

ikke direkte virkning av en plikt i et direktiv, men rett til momsfritak. 
380  Ovenfor punkt 2.4.2.8 at det avgrensende element rimeligvis ligger i «special powers». 
381  Hans Petter Graver, «Konsesjoner og konkurranse om krav fra fellesskapsretten til prosedyrer ved 

tildeling av offentlige tillatelser», i: Lov & Rett 2004, side 224-244, på side 226. 
382  Ifølge Graver 2002, side 227. 
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I norsk rett har grunnlaget betydning for tjenestemottakerens rettstilling i forhold til offentlige myndigheter 
og tjenesteyteren.383 Dersom tjenesteyteren utfører tjenesten i henhold til offentlig kontrakt, er staten 
ansvarlig politisk, og tjenesteyteren har bare ansvar for å utføre tjenesten i henhold til kriteriene i avtalen. 
Dersom tjenesteyteren yter en tjeneste på grunnlag av konsesjon, derimot, har tjenesteyteren det 
kontraktsrettslige ansvaret for tjenesten overfor brukerne.  

Det kan spørres om et tilsvarende skille kan være aktuelt i forhold til om direktivet kan 
påberopes overfor foretaket. Slik vil det avgjørende bli om foretaket står i et direkte 
kontraktsrettslig forhold til tjenestemottaker eller om staten står i et direkte 
forpliktelsesforhold til tjenestemottaker, og foretaket kun er «mellomkommende» aktør. 
En innvending mot en slik løsning er at identifikasjonsspørsmålet ikke nødvendigvis 
oppstår i sammenheng med krav til tjenesteytelsen eller i relasjon til tjenestemottaker. 
Dersom avtalegrunnlaget mellom staten og foretaket skal være avgjørende i forhold til 
direkte virkning-spørsmålet, kan det i så fall være grunn til å begrense virkningen til 
«kontraktsforholdet» mellom foretaket og tjenestemottakeren. 

I direkte virkning-spørsmålet er det ikke en hensiktsmessig løsning å bygge på avtalens 
art og avtalens grunnlag i seg selv. Rettspraksis antyder dette, idet EF-domstolen vurderte 
statens kontrollmuligheter uten å bemerke avtalens art.384 Når det ikke kan bygges på et 
kriterium om delegasjon, er det heller ikke grunn til å la avtalens art være avgjørende. Det 
må unngås å basere den fellesskapsrettslige avgrensningen på medlemsstatenes valg av 
reguleringsmåte. Til dette kommer at avtalens art og det rettslige grunnlaget for avtalen 
mellom staten og foretaket, ikke nødvendigvis er avgjørende for om foretaket utøver 
rettigheter overfor tjenestemottaker. Beslutningsmyndighet kan også følge av annet 
rettsgrunnlag enn myndighetsutøvelse, slik som eierrådighet som staten har overlatt 
forvaltningen av til et foretak. Ettersom privatrettslig utøvelse av eierrådighet kan foretas 
av enhver eier, men utnyttelse av statens eierrådighet er en offentlig oppgave, man her 
basere seg på det momentet at staten er eier.  

Overfor foretak som har inngått en privatrettslig avtale med staten, er det naturlig å 
avgrense direkte virkning til hvorvidt oppgaven har offentlig karakter fordi foretaket har 
beslutningsmyndighet over andre borgere. Når «special powers» utøves på et 
privatrettslig grunnlag, må grensen trekkes mellom privatrettslig beslutningsmyndighet 
som medfører en særlig stilling i forhold til andre borgere og beslutningsmyndighet som 
ikke er kvalifisert. Etter mitt syn må det være klart at jo sterkere likhetstrekk 
beslutningsmyndigheten har med myndighetsutøvelse, desto større grunnlag for å anse 
foretaket i en særlig stilling, fordi beslutningsmyndigheten får «offentlig» karakter. Det 
vil være en gradvis overgang mellom beslutningsmyndighet av «offentlig» karakter og de 

                                                 
383  Se Graver 2002, side 222. 
384  Jf.Asfinag, premiss 25-29. Betegnelsen «contract»,jf. premiss 29, gir ikke veiledning. 
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rene «private» handlinger. Grensedragningen kan være vanskelig, særlig fordi hvorvidt en 
handling er «offentlig» eller «privat» i sin karakter, beror på hvem som handler og hvilket 
kompetansegrunnlag handlingen har. 385 Når det gjelder om foretaket har «special 
powers», kan en konkret helhetsvurdering baseres på en sammenlikning med 
forvaltningsmyndighet. Relevant må rimeligvis være styrkeforholdet mellom foretaket og 
den annen private part, hensett til jevnbyrdighet i størrelse, pressmidler og maktforhold. 
Et viktig moment er om oppgaven er sentral for individets livsbetingelser, slik der 
borgeren er avhengig av ytelsen til livsopphold, yrkesutøvelse eller levestandard. 
Monopol, eksklusive rettigheter eller liknende særstilling, til og med stilling som 
dominerende markedsaktør, forsterker likheten med offentlige myndigheter. Antakeligvis 
forsterkes også særstillingen der tjenestemottaker er en privatperson, ettersom det likner 
det tradisjonelle forholdet mellom borgeren og forvaltningsmyndigheten. 

Dersom foretaket etter vurderingen ivaretar en offentlig oppgave med «special 
powers», kan hensynet til de private eiere tale for at foretakets aktivitetsområde avgrenser 
direkte virkning-prinsippets anvendelse. Ettersom private foretak er beskyttet mot direkte 
virkning av legalitetsprinsippet, kan avtalen gi signal til foretaket om at foretaket innenfor 
avtaleområdet virker som en forlengelse av offentlige myndigheter og kan bedømmes 
som en del av staten. 

Et spørsmål er om eierrådighet og privatrettslig avtale også bør kunne være grunnlag 
for «special powers» der foretaket har en oppgave som ikke direkte går ut på å yte en 
offentlig tjeneste til borgerne og derfor medfører beslutningsmyndighet. 

Selv om foretaket ikke utøver noen form for beslutningsmyndighet overfor andre 
borgere, kan staten ha omfattende direkte kontrollmuligheter over foretaket i kraft av 
foretakets funksjon. Bygging og drift av infrastrukturer er et eksempel, og det norske 
statsaksjeselskapet Mesta AS kan illustrere. Jeg ser her bort fra at staten eier Mesta.  

Bygging og vedlikehold av veier er en oppgave som er pålagt stat og kommune i 
veglova.386 Mesta driver entreprenørvirksomhet i bygg- og anleggssektoren, 
hovedsakelig bygging, drift og vedlikehold av veier på oppdrag fra Statens vegvesen.387 
Kontraktsoppdragene er oppnådd i konkurranse med private aktører. Mesta har 65 % av 
funksjonskontraktene til Statens vegvesen, og har dermed ansvar for over 70 % av det 
offentlige veinettet i Norge.388

Staten regulerer Mestas virksomhet generelt gjennom rammebetingelser i lov og 
sektorregulering, og Vegdirektoratet utøver konkret tilsyn med Mesta. Staten setter som 

                                                 
385  Jf.Eckhoff & Smith, side 37. 
386  I henhold til lov 21.juni 1963 nr.23 veglov, jf. §§ 19 og 20. 
387  Kilder: NOU 2003:34, NOU 2004:7, www.mesta.no, Statens Eierberetning 2005. 
388  Årsrapport 2005, side 57, se http://www.mesta.no/
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oppdragsgiver de konkrete betingelsene for Mestas virksomhet i oppdragsavtalene. 
Eksempelet har en klar parallell til Asfinag, idet begge foretakene ved avtale har fått til 
oppgave å ivareta statlige infrastrukturer på oppdrag fra staten. Mens Asfinag hadde 
«special powers» i form av rett til å innkreve veiavgift fra veibrukerne, så har Mesta ikke 
slike rettigheter. Mesta kan anses som en utvalgt aktør i forhold til andre borgere, men 
oppgaven setter ikke Mesta i en særlig stilling i forhold til øvrige private, ettersom Mesta 
er utvalgt etter anbud i konkurranse med andre tilbydere.  

I forhold til statsbegrepet vil effektivitetshensynet og omgåelseshensynet gjøre seg 
gjeldende i et slikt tilfelle, ettersom en ekstern aktør utfører en oppgave som er pålagt 
staten. Uansett om oppdragsavtalen innebærer at oppdragstaker får direkte beføyelser i 
forhold til borgerne eller ikke, så vil det i forhold til staten som pliktsubjekt være en fare 
for omgåelse av fellesskapsforpliktelser, så lenge oppgaven er pålagt staten og staten er 
ansvarlig for oppgavens utførelse. Staten har derfor en oppfordring til å sikre seg kontroll 
over alle omstendigheter som er relevante i forhold til statens forpliktelser, både overfor 
borgerne etter nasjonal rett og overfor fellesskapet.  

Likevel er det ikke til å komme bort fra at en slik oppdragsavtale ikke klart kan sies å 
innebære «special powers». Å anse et privat selskap som utfører rene forretningsmessige 
oppdrag for staten, som omfattet av «staten» i relasjon til direkte virkning, er uforenlig 
med legalitetsprinsippet. Dersom individer som inngår forretningsmessige avtaler med 
offentlige myndigheter ikke er beskyttet som «individ», alene fordi oppdraget gjelder en 
offentlig oppgave, vil individers legalitetsvern være nærmest illusorisk. Jeg mener 
individet i det minste må stå i en særlig stilling i forhold til øvrige borgere, for at det kan 
være omfattet av statsbegrepet.  

3.4.3 Privat foretak som ikke utfører offentlige oppgaver 

3.4.3.1 Innledning 

Kriteriet «special powers» kan tolkes som at foretaket er gitt en særlig stilling i forhold til 
øvrige borgere.389 I samtlige av EF-domstolens avgjørelser var foretakene priviligerte i 
forhold til øvrige borgere, enten som innehaver av monopol eller på grunnlag av 
konsesjon.  

Særlig tilfellet Asfinag illustrerer at det sentrale for statens kontroll er lov og avtale, og 
at «special powers» har dette som grunnlag.390 Ettersom selskapet utførte «public 
service»-oppgave for egen regning, samtidig som oppdraget var gitt av staten og 
betingelsene for utførelsen av oppgaven fastsatt i avtalen, har avtalen likhetstrekk med en 

                                                 
389  Ovenfor, punkt 2.4.2.9. 
390  Ovenfor, punkt 2.4. 
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konsesjonsavtale etter norsk terminologi.  I den forbindelse er det interessant at 
generaladvokat Alber i Collino pekte på konsesjonsvedtak som et moment for at Iritel 
kunne være omfattet av «staten».391 Iritel var konsesjonsinnehaver til driften av det 
offentlige telekommunikasjonsnettet. Avgjørelsene kan tolkes slik at konsesjonene gjør at 
de respektive oppgaver får offentlig karakter, og dermed innebar at foretakene fikk 
«special powers», i motsetning til avtaler mellom private. Når det gjelder BGC i Foster, 
var markedet ikke konkurranseutsatt og oppgaven gjaldt drift av statsmonopol. Det må 
ved dette være hevet over tvil at BGC hadde «special powers». Monopol og konsesjon 
kan dermed antas å være grunnlag for «special powers».  

3.4.3.2 Foretak som har særlige rettigheter 

Dersom et foretak er gitt en særlig rettighet i avtale med staten, kan det stå i en særstilling 
i forhold til øvrige borgere som priviligert. Spørsmålet er om slike særlige rettigheter 
innebærer «special powers». På grunnlag av EF-domstolens praksis kan det etter mitt syn 
ikke utelukkes at «special powers» kan gå ut på særlige rettigheter gitt under restriksjons- 
eller tillatelsesordninger. I så fall kunne en formulering for slike tilfeller vært at foretaket 
har «special powers» eller «exclusive rights». 

En slik formulering kan forveksles med begrepet «special or exclusive rights» etter EF-traktaten artikkel 86 
første ledd. Det er uvisst om British Gas, Iritel (i Collino) og Asfinag sine oppdrag var «special or exclusive 
rights» i artikkel 86s forstand, men det kan neppe ha direkte betydning under problemstillingen direktivers 
direkte virkning.  

Spørsmålet er om den særlige stilling må gå ut på at foretaket har særlige rettigheter som 
innebærer en eller annen form for rettighet over andre, eller om en privilegert stilling kan 
være tilstrekkelig. Situasjonen kan illustrere grensen for «special powers». 

Et eksempel fra norsk rett er at private aktører får tildelt særlige rettigheter gjennom 
konsesjonsrunder, slik som petroleumsproduksjon. Staten eier petroleumsforekomstene 
på norsk sokkel, og selskaper kan få konsesjon til utvinne forekomstene i henhold til 
petroleumsloven.392 Petroleumsloven gir et detaljert konsesjonssystem, hvor en rekke 
faser og aspekter ved konsesjonshaveres aktiviteter er underlagt statens kontroll.393 
Konsesjonssystemet medfører at statlige myndigheter har direkte kontroll over 
konsesjonshavernes petroleumsproduksjon, idet både undersøkelses- og 

                                                 
391  Premiss 24, jf. ovenfor punkt 2.3.2.4. 
392  Lov 29.november 1996 nr.72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven/petrl.), jf.§§ 1-1 til 1-3. 
393  Hammer, side 21. 
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utvinningstillatelser krever godkjennelse av planer for gjennomføring og avvikling, og 
staten har utstrakte muligheter til å sette vilkår og pålegge konsesjonshaver plikter.394

Loven og konsesjonene gir staten direkte kontrollmuligheter over virksomhetens 
omfang, tidpunkt og gjennomføring. Olje- og energidepartemenet395 utøver både 
forhåndskontroll, jf.petrl.§ 4-2 og 4-3, løpende kontroll, jf.petrl.§ 10-3, og kan gripe inn 
overfor konsesjonshaver ved pålegg, jf.petrl.kapittel 4 og § 9-5. Videre kan staten kan 
stille visse krav til foretakets organisasjon, ledelse og økonomi, jf.petrl.§ 10-2, og 
foretaket har plikt til å fremlegge dokumentasjon og til å fremskaffe ytterligere 
dokumentasjon om virksomheten dersom myndighetene krever det, jf.petrl.§§ 9-6 og 10-
4. 

Et privat foretak som er konsesjonshaver til petroleumsproduksjon, vil i forhold til 
statsbegrepet være underlagt fullstendig statskontroll med hensyn til virksomheten. 
Foretakets organisatoriske forhold kan også bli berørt.  

Slik jeg ser det, gjør omgåelseshensynet seg først og fremst gjeldende der et privateid 
foretak har fått til oppgave å utføre en tjeneste i det offentliges sted, slik at oppgavens 
karakter er sentral. Selv om utnyttelsen av rettigheten er forbeholdt staten, er det ikke 
snakk om utøvelse av virksomhet som er en «offentlig» oppgave. Det gjelder ikke 
virksomhet som staten må utføre, men virksomhet staten har rett til å utføre. 
Virksomheten er en mulighet, ikke en plikt eller en oppgave. Den underliggende 
begrunnelsen for «public service» og «special powers» som avgrensningskriterier i 
forhold til private foretak, må rimeligvis være at virksomheten er av offentlig karakter, og 
at statens kontroll må sees i sammenheng med det.396 Når virksomheten ikke utføres 
direkte overfor borgerne eller samfunnet, må dette medføre at virksomheten ikke er 
«offentlig» i sin art. Staten har ikke ansvar for foretakets virksomhet, og direkte virkning 
overfor foretaket som sådan kan ikke anses å motvirke at staten unndrar seg sine 
forpliktelser. Noe annet er at omgåelseshensynet kan gjøre seg gjeldende overfor staten 
som reguleringsmyndighet og avtalepart. Derfor er det neppe formålstjenlig at privateide 
foretak kan være omfattet av statsbegrepet på grunnlag av en særlig rettighet. 

Dersom staten er eier eller deleier i selskapet, kan spørsmålet imidlertid stille seg 
annerledes. Kombinasjonen av eierskap og særlige rettigheter gjør at staten (mer eller 
mindre) står bak foretaket, samtidig som reguleringen kan gi staten mulighet til å omgå 
sine direktivforpliktelser. Et eksempel er Statoil, hvor staten har kontroll som 
majoritetsaksjonær samtidig som staten har kontroll over Statoils utvinning av 

                                                 
394  En fremstilling gis i Hammer.  
395  Jf.forskrift 26.juni 1997 nr.653 til lov om petroleumsvirksomhet § 2 første ledd bokstav a 
396  Slik generaladvokat van Gerven formulerer det betegnende fellestrekk for sammenhenger hvor 

EF-domstolen har lagt til grunn et vidt statsbegrep, jf forslag til avgjørelse i Foster, premiss 16. 
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petroleumsforekomster på grunnlag av konsesjoner. Statoil er operatør for 60 % av 
petroleumsproduksjonen i Norge.397 Virksomheten er detaljregulert i lov, forskrift og 
konsesjonsavtalene, og det sentrale for reguleringen er at staten skal ha fullstendig 
kontroll og tilsyn med virksomhetsutøvelsen.398 I tillegg har Statoil til oppgave å sørge 
for avsetningen av petroleum for SDØE, eid av staten gjennom Petoro AS, under Petoros 
tilsyn.399 

Selv om Olje- og energidepartementet utøver sin reguleringsmyndighet overfor Statoil 
på samme måte som overfor andre rettighetshavere på norsk sokkel,400 og foretakets 
virksomhet derfor ikke i et slikt tilfelle kan utgjøre et tilstrekkelig 
identifikasjonsgrunnlag, kan det være grunnlag for at foretaket omfattes av statsbegrepet 
under direktivers direkte virkning. I den grad staten ikke har tilstrekkelige direkte 
kontrollmuligheter i kraft av lov og konsesjon, kan statens eierskapskontroll som 
majoritetsaksjonær i tillegg gjøre at de samlede kontrollmuligheter medfører at selskapet 
må anses omfattet av staten. I tillegg vil det være relevant å avgrense rekkevidden av 
identifikasjon for prinsippet om direkte virknings formål til den delen av foretakets 
virksomhet som er statskontrollert. 

 

                                                 
397  Statens Eierberetning 2005. 
398  Hammer, side 21.  
399  Jf.Statoils vedtekter §10, petrl.kapittel 11 og Hammer, side 17. Vedtektene: http://www.statoil.com/cg
400  Jf.direktiv 94/22/EF om leting etter og utvinning av hydrokarboner (oljedirektivet), artikkel 5, 

jf. Hammer, blant annet side 19. 
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4 Avslutning 

4.1 Innledning 
EF-domstolens argumenter for og imot direkte virkning taler for ulike løsninger i ulike 
typetilfeller. I flere av disse tilfellene, er det hensynet til den effektive virkning som taler 
for identifikasjon, mens legalitetsprinsippet og legal certainty taler mot identifikasjon.  

Problemstillingen når et direktiv påberopes overfor et aktuelt pliktsubjekt, er for det 
første om pliktsubjektet er et offentlig organ. Er det administrativt underlagt staten etter 
statens konstitusjonelle struktur, eller et uavhengig organ som utøver en klassisk 
myndighetsfunksjon, er det å betrakte som et offentlig organ, og direkte virkning 
spørsmålet er avklart. Er det derimot et selvstendig rettssubjekt som ikke utøver en 
klassisk myndighetsfunksjon, er problemstillingen dernest om pliktsubjektet kan 
identifiseres med staten på grunnlag av at det i realiteten er staten som står bak 
rettssubjektet. For det første må det vurderes om pliktsubjektet kontrolleres av offentlige 
myndigheter. Det må vurderes om staten har beslutningsmyndighet over pliktsubjektet 
gjennom indirekte kontrollmuligheter. Når et foretak er heleid av staten i statsforetak, 
helseforetak og aksjeselskap har staten full kontroll over foretakets beslutninger, og 
dermed fullstendige indirekte kontrollmuligheter i statsbegrepet under direktivers direkte 
virkning sin forstand. Eierkontroll i slike organisasjonsformer må kunne være 
tilstrekkelig til at foretaket må anses omfattet av staten i relasjon til direktivers direkte 
virkning. Aksjeselskaper som staten eier direkte eller indirekte, som eies i fellesskap av 
offentlige myndigheter, eller av selvstendige offentlige myndigheter alene, må kunne 
omfattes av statsbegrepet etter en slik tilnærming. 

Hvis staten ikke har fullstendig kontroll over pliktsubjektet gjennom eierskapet, må det 
vurderes om staten har beslutningsmyndighet gjennom direkte kontrollmuligheter fra 
«utsiden» av foretaket, ifølge lov eller avtale. Dette kan være tilfelle der foretaket utfører 
en offentlig funksjon, slik at det i realiteten ikke er en privat aktør man står overfor, men 
et foretak som handler på vegne av offentlige myndigheter.  

Imidlertid kan ikke det at foretaket utfører oppgave på vegne av staten, medføre at det 
pliktsubjektet er en del av staten og ikke et «individ». Oppgaven må være av en 
kvalifisert art og den må medføre tilknytning til «staten» og statskontroll. Imidlertid kan 
foretaket i en slik situasjon like fullt være et «individ» i forhold til det nasjonale 
legalitetsvern.  

I de typetilfellene settes identifikasjonsspørsmålene settes på spissen, altså hvor det på 
den ene side er om å gjøre at staten ikke omgår sine fellesskapsforpliktelser ved å sette ut 
sine funksjoner til private aktører, samtidig som det er utelukket å gjøre direktiver direkte 
gjeldende overfor private aktører, blir det en spenning mellom argumentene for og imot 
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direkte virkning. Særlig to forhold kan fremheves. For det første balansegangen mellom 
argumentene som ligger til grunn for direkte virkning og statsbegrepets funksjon, og for 
det andre direkte virkning-prinsippets virkeområde. 

4.2 Statsbegrepet – en vurdering  
Statsbegrepet i relasjon til direktivers direkte virkning fastlegges på fellesskapsnivå på 
grunnlag av konkrete saker som blir forelagt for EF-domstolen til tolkningsavgjørelse av 
nasjonale domstoler.401 Denne funksjonsdelingen medfører at EF-domstolens tolkninger 
blir nært knyttet til nasjonale rettsregler, rettsanvendelse og rettslig kategorisering. 
Ettersom EF-domstolens vurderinger fremkommer i tilknytning til de konkrete 
omstendighetene i de forelagte sakene, blir medlemsstatenes internrettslige utvikling av 
staten som organisasjon premissgivende for utviklingen av det fellesskapsrettslige 
statsbegrepet.  

I «staten» som et fellesskapsrettslig begrep ligger et paradoks idet «statens» 
organisering er uløselig knyttet til nasjonale tradisjoner og omstendigheter. Tradisjonelt 
sett er det karakteristiske for «staten» i motsetning til «individet», at staten utøver 
forvaltningsmyndighet overfor borgerne. Grensetilfellene mellom «staten» og «individer» 
som pliktsubjekt til direktiver, viser at statens kjerneegeneskaper som utøver av 
forvaltningsmyndighet ikke er mer enn veiledende. Selv om nasjonal rett i prinsippet ikke 
skal være avgjørende for hvordan fellesskapsretten anvendes, blir det da umulig å unngå 
at nasjonale skillelinjer i en viss grad blir avgjørende. 

Medlemsstatenes tradisjon for å utøve kontroll på det aktuelle aktivitetsområdet, og om 
den aktuelle virksomhetstypen er en offentlig oppgave, vil sannsynligvis være 
premissgivende for om staten har kontroll over foretaket, og dermed om pliktsubjektet 
kan omfattes av statsbegrepet. Direkte virkning-spørsmålet kan dermed få sammenheng 
med at foretakets aktivitetsområde tidligere har vært omfattet av staten, noe som 
EF-domstolens rettspraksis viser. Det funksjonelle statsbegrepet er typisk anvendelig på 
foretak som er tidligere forvaltningsbedrifter eller har fått overdratt tidligere offentlige 
funksjoner.  

EF-domstolens statsbegrep vil sannsynligvis, uansett hvor vagt eller detaljert det er, 
ikke dekke alle tilfeller hvor staten kontrollerer en virksomhet, og det i realiteten ikke er 
et «individ» som handler. Medlemsstatene kan ha organisert seg slik at en virksomhet 
som er fullstendig kontrollert og drevet av staten i én stat, er privatrettslig, markedsstyrt 
og i kun drevet av privateide aktører i en annen medlemsstat. Dette problemet kan neppe 
elimineres på fellesskapsrettslig nivå. 

                                                 
401  Jf.EF-traktaten artikkel 234. 

100  



Det beste er trolig at EF-domstolens retningslinjer er såpass presise at klare tilfeller 
ikke overlates til EF-domstolen, samtidig som at vanskelige tilfeller forelegges EF-
domstolen. Dette også av hensyn til saksmengden i EF-domstolen.  

Effektivitetshensynet og omgåelseshensynet taler for statsbegrepet utformes slik at 
medlemsstaten ansvarliggjøres uansett hvordan den har organisert seg etter interne stats- 
og forvaltningsrettslige regler, og må ha tilstrekkelig fleksibilitet til å virke formålstjenlig 
på tvers av nasjonale rettsregler og rettslige kategoriseringer i ulike medlemsstater. 
Derfor er det vanskelig å komme frem til en presis avgrensning av statsbegrepet. Dette er 
sannsynligvis en sentral grunn til at EF-domstolen har formulert et vidt statsbegrep. I 
tillegg må det ha vært viktig at nasjonale domstoler må kunne ivareta statsrettslige 
prinsipper, og at EF-domstolens argumentasjon bygger på betraktninger som nasjonale 
domstoler slutter seg til og kan forsvare i medlemsstatene.  

Ettersom medlemsstatenes forvaltningstradisjoner ikke kan fanges opp av 
EF-domstolens statsbegrep, blir det opp til nasjonale domstoler å sikre formålsoppnåelse i 
konkrete tilfeller. Av hensyn til dette, bør statsbegrepet være vidt, slik at nasjonale 
domstoler kan foreta en helhetsvurdering og la formålsbetraktninger være avgjørende i 
det enkelte tilfelle. 

Hensynet til funksjonsfordelingen mellom EF-domstolen og nasjonale domstoler, og 
hensynet til en effektiv formålsoppnåelse ved et vidt statsbegrep med fleksibilitet, mener 
jeg er vel ivaretatt i EF-domstolens statsbegrep. 

Formålsoppnåelsen kan likevel diskuteres. Formålet med å gi et fellesskapsrettslige 
retningslinjer om hvilke pliktsubjekter som er omfattet av «staten», må rimeligvis ha vært 
å gjøre det enklere for nasjonale domstoler å praktisere skillet mellom horisontal og 
vertikal direkte virkning. Jeg tror ikke situasjonen klart er blitt enklere, ettersom det vide 
statsbegrepet medfører en mengde spørsmål om tolkningen og forholdet mellom 
kriteriene EF-domstolen har formulert, og det er ikke innlysende hvordan statsbegrepet 
skal praktiseres i konkrete tilfeller.  

Statsbegrepet kan dessuten kritiseres ut fra behovet for klarhet for «individer» etter 
nasjonal rettslig kategorisering, fordi statsbegrepet ikke gjør det klart hvorvidt de er 
beskyttet mot direkte virkning. 

Etter Asfinag er det etter mitt syn behov for at EF-domstolen gir klarere uttrykk for 
betydningen av eierskap for identifikasjonsspørsmålet. Særlig to problemstillinger er 
verdt en avklaring. For det første om alle statseide foretak må være omfattet av 
statsbegrepet, uansett hvilken virksomhet foretaket driver. Retningslinjer med hensyn til 
dette, kan gis uten at det går på bekostning av formuleringen av et vidt statsbegrep, etter 
min syn kan det gjøres ved en presisering av formålsbetraktningene og styrken til 
legalitetsprinsippet.  
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Den andre problemstillingen er om private foretak som ivaretar offentlige oppgaver og 
yter borgerne tjenester, kan være omfattet av «staten». Dersom avvisningen av horisontal 
direkte virkning skal beholde sin realitet, bør skillet muligens gå mellom statseide 
rettssubjekter og privateide rettssubjekter. På den annen side er det utvilsomt en fare for 
at staten kan omgå sine fellesskapsforpliktelser dersom den kan sette ut sentrale oppgaver 
til privateide foretak. 

Problemstillingen overfor privateide foretak er om det er i strid med legalitetsprinsippet 
og legal certainty at direktivet får direkte virkning, eller om disse hensynene svekkes av 
tilknytningen mellom staten og det aktuelle pliktsubjektet. Det kan hevdes at dersom 
argumentene i begrunnelsen for avvisningen av horisontal direkte virkning, ikke 
gjenspeiles i hvilke persongrupper som omfattes av pliktsubjektet «staten», gir 
avvisningen av horisontal direkte virkning en tvilsom beskyttelse for individet. 

Hensynet til legal certainty taler i hvert fall for at statsbegrepet presiseres når det 
gjelder privat eierskap i forhold til statsbegrepet. For private rettssubjekter som deltar på 
eiersiden i privatrettslige foretak er det sentralt at de kan forutberegne sin rettstilling. 
Statsbegrepet bør være klart og utvetydig i forhold til om private foretak er beskyttet av 
legalitetsprinsippet eller ikke. Forholdet mellom de kriteriene som er gitt i EF-domstolens 
praksis bør klargjøres, slik at statsbegrepet er klart med hensyn til hva som er tilstrekkelig 
til at et privat foretak kan være omfattet av «staten». 

EF-domstolens rettspraksis viser at legalitetsprinsippets hjemmelskrav utgjør en 
skranke bare der det er tale om å pålegge individet en positiv plikt med grunnlag i 
direktivet.402 Etter domstolens tolkning er prinsippet ikke til hinder for at et direktiv får 
virkninger i et horisontalt rettsforhold, såfremt direktivet som sådan ikke er pliktens 
rettslige grunnlag. Det er et prinsipielt spørsmål om legalitetsprinsippet og individets 
legal certainty med hensyn til at dets rettstilling er beskyttet ut fra legalitetsprinsippet, 
kan måtte vike fordi omstendighetene medfører at formålsbetraktninger tilsier at foretaket 
må identifiseres med staten.  

Det gjenstår å se hvor sterkt EF-domstolens prinsipielle avvisning av horisontal direkte 
virkning står, og om det kan åpnes for en avveining innenfor tolkningen av statsbegrepet 
når det gjelder private pliktsubjekter som har en bestemt tilknytning til «staten».  

4.3 Begrensning av prinsippets virkeområde 
Dersom privateide foretak prinsipielt kan omfattes av «staten» som pliktsubjekt til 
direktivers direkte virkning, er det etter mitt syn relevant å vurdere om prinsippet om 
direkte virkning skal ha en begrenset rekkevidde, av hensyn til individers legalitetsvern i 

                                                 
402  Ovenfor punkt 1.4.4. og 1.4.5 om legalitetsprinsippet og legal certainty. 

102  



intern rett. I kapittel 3 var jeg inne på tenkelige begrensninger i ulike konkrete 
situasjoner. Her gis en generell sammenfatning.  

Begrensinger kan tenkes i form av at foretaket ikke betraktes som omfattet av «staten» 
som pliktsubjekt til direktiver i alle relasjoner, på alle aktivitetsområder, og/ eller i 
forhold til alle direktiver.  

En løsning kan være å begrense identifikasjonen mellom foretaket og «staten» til 
direkte virkning-spørsmål som oppstår i forhold til de personer som foretaket yter den 
offentlige tjenesteytelse til, eller har «special powers» over. I så fall vil arbeidstakere ikke 
kunne påberope seg direkte virkning av et direktiv overfor foretaket. 

En annen løsning, som gir prinsippet om direkte virkning en noe større rekkevidde, er å 
avgrense til gjeldende aktivitetsområde for den offentlige oppgave, slik at både 
tjenestemottakere og arbeidtakere innenfor dette aktivitetsområdet kan påberope seg 
direktivet overfor foretaket. En slik sondring vil utgjøre en forskjell i forhold til 
kontraktspartnere til foretaket som ikke er tjenestemottakere, og i forhold til foretak som 
både utøver en offentlig funksjon og driver med ren privatrettslig virksomhet. 

En tredje mulighet er å oppstille som tilleggsvilkår for direkte virkning, at staten har 
kontroll over de beslutninger som relaterer seg til direktivets regler, slik generaladvokat 
van Gerven foreslo i Foster.403 Løsningen kan være enda snevrere enn de to jeg har 
skisserte ovenfor, idet den forutsetter at staten må ha kunnet sikre at direktivet ble 
overholdt. Et spørsmål kan da bli hva som er tilstrekkelig til å si at staten kunne sørge for 
at direktivet ble overholdt. 

Et avgrensningsspørsmål som kanskje er enda mer relevant ligger på det et annet plan, 
og gjelder konfliktsituasjonen mellom nasjonal rett og fellesskapsretten. Det kan være 
grunn til å begrense direkte virkning-prinsippet til tilfeller hvor nasjonal lovgivning ikke 
pålegger individet å handle i strid med direktivet, men gir rom for 
handlingsalternativer.404 Når den direktivstridige handling er en direkte følge av at 
nasjonal lovgivning skaper en rettslig ramme som fratar foretaket muligheten til å handle 
i overensstemmelse med direktivet, og foretaket er forpliktet som «individ» etter nasjonal 
rett til å følge påbudet, taler legalitetsprinsippet for at foretaket ikke bør kunne være 
pliktsubjekt til direktivet etter direkte-virkning-prinsippet. Dersom direktivet utelukker 
noen, men ikke alle handlingsalternativer i nasjonal rett, kan selskapet velge å handle i 
overensstemmelse med direktivet, og trekker man analogien til EF-traktaten artikkel 86 
første ledd helt ut for direkte virkning-spørsmålet, kunne man anta at grensen for direkte 
virkning går her.   
                                                 
403  Forslagets premiss 21. 
404  Som nevnt ovenfor i punkt 3.3.6.5 etter sammenlikning med «offentlige foretak» som pliktsubjekt 

etter EFT artikkel 86 første ledd, jf. EF-domstolens avgjørelse i Kommisjonen mot Ladbroke Racing 
Ltd.  
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EF-domstolen kan etter mitt syn kritiseres for å på den ene siden stå steilt på avvisning 
av horisontal direkte virkning, og på den annen side praktisere et statsbegrep er så 
vidtfavnende som Foster og Asfinag gir uttrykk for. Det kan bli interessant å se hvordan 
de grensetilfellene jeg har skissert i avhandlingen stiller seg i forhold til EF-domstolens 
funksjonelle statsbegrep i rettspraksis som kommer.  

Utviklingen av statsbegrepet kunne for øvrig være interessant å se i forhold til andre 
fellesskapsrettslige avgrensninger av «staten» som pliktsubjekt til traktatregler. En 
sammenlikning av statsbegrepet i forhold til de ulike traktatforpliktelsers rettsområde og 
formål, kan belyse om det kan formuleres et fellesskapsrettslig statsbegrep på overordnet 
plan. En slik sammenlikning kunne for eksempel være aktuell i forhold til EF-traktaten 
art. 28, eller i forhold til «offentlig foretak» i relasjon til statens forpliktelser etter art. 86 
første ledd. 
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