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1 Innledning 

1.1 Problemstilling 

I statsstøtteretten er det utviklet en test for å beregne om økonomiske tiltak utført av det 

offentlige i et marked utgjør støtte i strid med forbudet mot offentlig støtte.1 Jeg har valgt å 

kalle denne testen for ”markedstesten” og oppgaven vurderer innholdet i denne. 

 

Markedstesten ble opprinnelig utviklet for å vurdere offentlige investeringer. Denne 

markedstesten er mest kjent, og heter markedsinvestorprinsippet.2 Utviklingen i 

rettspraksis har vist at det fra markedsinvestorprinsippet kan oppstilles generelle 

retningslinjer eller prinsipper for å teste også andre økonomiske tiltak enn investeringer 

utført av det offentlige i markedet. Det er disse grunnprinsippene jeg benevner 

markedstesten. 

 

Enkelt forklart innebærer testen at det må foretas en vurdering av om det offentlige tiltaket 

er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Det gjøres ved å sammenligne de faktiske 

vilkår for det offentlige tiltaket med hva en rasjonell privat aktør ville godtatt. Differansen 

vil utgjøre støtte. Tross denne enkle forklaringen innebærer markedstesten en kompleks 

vurdering, som denne oppgaven vil analysere og vurdere omfanget av.  

1.2 Nærmere om oppgavens tema 

Forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen3 artikkel 61 (1) har som formål å sikre like 

vilkår for konkurransen innen det felles marked. Offentlig støtte til noen foretak favoriserer 

 

 
1 Etter min mening er offentlig støtte et mer presist ord enn statsstøtte. Støttens opphav trenger ikke å være 

staten, men omfatter all støtte gitt av det offentlige. Jeg velger derfor å bruke ordet ”offentlig støtte”, i stedet 

for statsstøtte i min oppgave, selv om statsstøtte nok er et mer innarbeidet ord. 
2 Testen omtales også som ”the market investor principle/test (MEIP/MEIT), ”the private investor test”, 

”prinsippet om normal markedsadferd” eller ”det markedsøkonomiske investorprinsipp”. 
3 Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992. 
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disse foretakene fremfor andre og er således konkurransehemmende. EØS-

avtalen artikkel 61 (1) lyder som følger: 

 

”Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater 
eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer 
med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av 
enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten 
påvirker samhandelen mellom avtalepartene.” 

 

Forbudet tolkes vidt,4 og angir fem kumulative vilkår. Det betyr at alle vilkårene må være 

oppfylt for at forbudet skal komme til anvendelse. For det første må det være gitt støtte. For 

det andre må støtten kunne føres tilbake til offentlige midler i en eller annen form. For det 

tredje må støtten begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer. For det 

fjerde må støtten faktisk eller potensielt være konkurransevridende. For det femte må den 

påvirke samhandelen innad i EØS-området. Denne oppgaven analyserer kun det første 

vilkåret om at det må være gitt ”støtte”.   

 

Den naturlig språklige forståelsen av ordet ”støtte” tilsier klart at subsidier er omfattet. Av 

den naturlig språklige forståelse kan det videre utledes at foretaket mottar en fordel uten 

forpliktelse eller forventning om å gi noe tilbake.5 Det foreligger ingen legaldefinisjon av 

støttebegrepet i EØS-avtalen art. 61 (1), men forbudet omfatter ”støtte gitt av statsmidler i 

enhver form.” Domstolen har flere ganger fastslått at støttebegrepet tolkes vidt, og uttalte 

blant annet i Ecotrade-dommen:6 

 

”Som Domstolen allerede har fastslået, er støttebegrebet mere generelt end 
tilskudsbegrebet, fordi det ikke blot omfatter positive ydelser såsom selve 
tilskuddene, men ligeledes de indgreb, der under forskellige former letter de byrder, 

 

 
4 Sak C-248/84 (1987), premiss 17. 
5 Gadea m.fl. (2008), s. 110. 
6 Sak C-200/97 (1998) jfr. sak C-30/59 (1961) Steenkolenmijnen. Eksempelet er hentet fra Alterskjær m.fl. 

(2008), s. 30. 
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som normalt belaster en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i 
ordets egentlige forstand, er af samme art og har tilsvarende virkninger …”7 

 

Det avgjørende er altså om det offentlige tiltaket gir foretaket en økonomisk fordel, og man 

ser derfor på tiltakets økonomiske effekt eller virkning. Det betyr at støtteformen,8 og på 

hvilket juridisk grunnlag9 støtten ytes er irrelevant dersom den økonomiske realiteten i 

tiltaket innebærer støtte. Konsekvensen av dette er at alle tiltak av det offentlige i markedet 

potensielt kan innebære støtte. Tiltak fra det offentlige som kapitaltilførsler, skattelettelser, 

kjøp, salg, lån og garantier er alle eksempler på tiltak som kan komme i konflikt med 

forbudet mot offentlig støtte. Enhver ensidig tilførsel av en økonomisk fordel eller fritak fra 

en økonomisk byrde som normalt belaster en virksomhets budsjett, vil kunne innebære 

ulovlig offentlig støtte.10 En annen måte å uttrykke det samme på er at det må være 

samsvar mellom ytelsen fra det offentlige og ytelsen det får igjen fra foretaket, for at ikke 

ytelsen fra det offentlige skal kvalifisere til å være en økonomisk fordel til foretaket i strid 

med forbudet mot offentlig støtte.11 

 

Markedstesten er et nyttig verktøy for å vurdere om det har blitt gitt støtte, og fastslår 

dermed støttebegrepets omfang. Ved hjelp av grunnprinsippene fra den originale 

markedstesten, markedsinvestorprinsippet, har fellesskapsdomstolene selv gitt navn til to 

andre markedstester kalt markedskjøperprinsippet og markedskreditorprinsippet. Disse 

benevnelsene er egentlig bare snakk om ord. Alle økonomiske tiltak utført av det offentlige 

i markedet kan innebære en økonomisk fordel og bli testet mot markedstesten.12 I tillegg til 

kjøp og innkreving har rettspraksis og praksis fra EU-kommisjonen (Kommisjonen) og 

 

 
7 Ecotrade, premiss 34. 
8 Mederer m.fl. (2008), s. 206 pkt. 2.45. 
9 Alterskjær m.fl. (2008), s. 30. 
10 Alterskjær m.fl. (2008), s. 30. 
11 Arhold (2007), s. 158. 
12 Mederer m.fl. (2008), s. 316 pkt. 2.362. 
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ESA,13 vist at offentlige salg, lån og garantier er praktiske tiltak hvor markedstesten er et 

nyttig verktøy for støttevurderingen. Oppgaven vil derfor vurdere hvordan markedstesten 

kan anvendes på disse praktiske tiltak. Jeg benevner disse markedstestene som 

markedsselgerprinsippet, markedslångiverprinsippet og markedsgarantistprinsippet. 

1.3 Særlig relevante rettskilder 

Temaet for oppgaven er markedstesten og en analyse av støttevilkåret i EØS-avtalen art. 61 

(1). EØS-avtalen art. 61 tilsvarer EF-traktaten14 art. 87. Tolkningen av forbudet mot 

offentlig støtte må derfor skje på bakgrunn av tolkningen av forbudet i EF-traktaten art. 87. 

 

Markedstesten er hovedsakelig utviklet av fellesskapsdomstolene. Rettspraksis fra EF-

domstolen (Domstolen) og Førsteinstanseretten er særlig tungtveiende kilder i EØS-retten, 

og det gjelder også ved tolkningen av støttevilkåret i forbudet mot offentlig støtte.  

 

EFTA-domstolen avgjør saker om offentlig støtte der EFTA-statene, som er parter i EØS-

avtalen, er involvert, jfr. ODA-avtalen art. 36 jfr. art. 31. EFTA-domstolens kildebruk viser 

imidlertid at den kopierer fellesskapsdomstolenes praksis av den likelydende bestemmelsen 

i EF-traktaten.15 Praksis fra EFTA-domstolen er også mer begrenset enn praksis fra 

fellesskapsdomstolene, og jeg har ikke funnet noen dom fra EFTA-domtstolen som gjelder 

markedstesten. Den primære rettskilden for tolkningen er derfor for alle tilfelle rettspraksis 

fra fellesskapsdomstolene.  

 

Etter EØS-avtalen art. 6 er norske domstoler forpliktet til å legge vekt på 

fellesskapsdomstolens rettspraksis fra før undertegningen av EØS-avtalen. Tilsvarende 

 

 
13 Forkortelse for EFTA Surveillance Authority. 
14 EF-traktaten av 25. mars 1957. EF-traktaten art. 87 het tidligere art. 92. Nummereringen ble endret ved 

Amsterdamtraktaten av 2. oktober 1997. Praksis omkring tidligere art. 92 er derfor også relevant. 
15 Sejersted m.fl. (2004), s. 581-582. 
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gjennomslagskraft har dommer fra etter undertegningen av avtalen, jfr. ODA-avtalen art. 3 

nr. 2 og senest Rt. 2006/1473.16 

 

Generaladvokaten avgir et forslag til avgjørelse i saker som er forelagt Domstolen. Den 

består blant annet av en redegjørelse for det Generaladvokaten mener er gjeldende rett på 

området og munner ut i et forslag til avgjørelse. Innstillingen er ikke bindende for 

Domstolen. Generaladvokaten behandler imidlertid spørsmålene saken reiser grundig, og er 

et betydelig bidrag til den endelige avgjørelsen, og derfor et nyttig bidrag til forståelsen av 

støttevilkåret og markedstesten.17  

 

Det som senere har blitt kjent som markedstesten, var Kommisjonen den første til å 

beskrive.18 Generelt er ikke forvaltningspraksis fra Kommisjonen og ESA særlig 

tungtveiende kilder.19 I forhold til tolkningen av støttevilkåret er praksis fra 

tilsynsorganene av flere grunner relevant for tolkningen. Det er tilsynsorganene som fører 

kontroll med forbudet mot offentlig støtte,20 og praksisen er omfattende. Dersom 

kontrollen munner ut i et enkeltvedtak, innebærer vurderingen av støttevilkåret og 

markedstesten en kompleks økonomisk og juridisk vurdering. Dersom vedtaket bringes inn 

for domstolene er utgangspunktet en full domstolsprøvelse, men fellesskapsdomstolene har 

konsekvent fremholdt at Kommisjonen har et vidt skjønn.21 Domstolsprøvelsen begrenses 

til: 

 

”om de faktsike omstændigheder, på grundlag af hvilke det anfægtede valg er 
foretaget, er materielt rigtige, samt til, om der foreligger åbenbar fejl ved 
vurderingen af de nævnte faktiske omstændigheder, eller om der er begået 

 

 
16 Alterskjær m.fl. (2008), s. 23. 
17 Arnesen m.fl. (1995), s. 67 pkt. 6.4. 
18 Mer om ”Originalen og utviklingen – rammeverket for markedstesten” under i pkt. 2.1. 
19 Sejersted m.fl. (2004), s. 218. 
20 Jfr. EØS-avtalen art. 62 (1) litra a og b. For en nærmere redegjørelse se Sejersted m.fl. (2004), s. 621 flg. 
21 Hancher m.fl. (2006), s. 75 pkt. 3-068. 
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magtfordrejnin. Navnlig kan Retten ikke sætte sit skøn med hensyn til økonomiske 
forhold i stedet for, der er anlagt af den institution, der har vedtaget beslutningen.”22 

 

Det betyr at det skal en del til før fellesskapsdomstolen overprøver vedtakene, og det øker 

betydningen av dem. Siden vurderingen av markedstesten innebærer kompliserte 

økonomiske og juridiske vurderinger, betyr det også at vedtakene fra Kommisjonen er et 

betydelig bidrag til utviklingen og forståelsen av markedstesten. 

 

De tilnærmet likelydende retningslinjene for offentlig støtte23 fra Kommisjonen og ESA er 

en sammenfatning av tilsynsorganenes egen praksis og ofte en sammenfatning av 

fellesskapsdomstolenes praksis. De forteller hvordan tilsynsorganene vil tolke og praktisere 

forbudet mot offentlig støtte.24 Retningslinjene er ikke bindende for domstolene, men 

legges normalt til grunn. Retningslinjene er derfor svært relevante for tolkningen av 

støttevilkåret i forbudet mot offentlig støtte. 

1.4 Avgrensning og den videre fremstilling 

Grensene for oppgaven fremgår i stor grad av problemstillingen slik den er skissert i pkt. 

1.1. Oppgaven analyserer støttevilkåret i forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen art. 61 

(1), og derfor problemstillinger knyttet kun til dette vilkåret. 

 

I den videre fremstilling vil jeg i pkt. 2. drøfte den opprinnelige markedstesten i form av 

markedsinvestorprinsippet. Hovedvekten av oppgaven vil derfor være vurderingen av 

 

 
22 T-296/97 (2000) Alitalia, premiss 105. 
23 The EFTA Surveillance Authority’s (ESAs) State Aid Guidelines (retningslinjene for offentlig støtte). 

ESAs retningslinjer er nesten identiske med tilsvarende retningslinjer utgitt av Kommisjonen. De mest 

sentrale kapitlene for oppgaven er oversatt i EØS-tillegget nr. 32/33 av 3.9.1994, men ESAs retningslinjer har 

kun gyldighet i engelsk versjon, jfr. ESAs vedtak 4/94/COL under ”Gjort dette vedtak” pkt. 2. Jeg henviser 

derfor til den engelske versjonen. 
24 Sejersted m.fl. (2004), s. 55. 
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markedsinvestorprinsippet, og markedsinvestorprinsippet vil tjene som rammeverk for 

vurderingen av markedstesten på de andre offentlige tiltakene som vurderes i oppgaven. 

 

I pkt. 3.-7. vil jeg vurdere grunnprinsippene fra markedsinvestorprinsippet anvendt på 

offentlig innkreving, kjøp, salg, lån og garantier. Disse markedstestene har jeg benevnt hhv. 

markedskreditorprinsippet, markedskjøperprinsippet, markedsselgerprinsippet, 

markedslångiverprinsippet og markedsgarantistprinsippet. Jeg vil forsøke å vise hvordan 

grunnprinsippene fra markedsinvestorprinsippet må tilpasses de forskjellige tiltaks 

særegenheter. 

 

Fremstillingen vil avslutningsvis i pkt. 8. oppsummere det jeg mener er grunnprinsippene 

for markedstesten, og forsøke å vise at markedstesten er et nyttig verktøy for å avdekke 

støtte i økonomiske tiltak utført av det offentlige i markedet. I den anledning vil jeg drøfte 

om det kan oppstilles et videre anvendelsesområde for markedstesten enn oppgaven 

tidligere har illustrert. 
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2 Markedsinvestorprinsippet  

2.1 Originalen og utviklingen - rammeverket for markedstesten 

Markedsinvestorprinsippet er den originale markedstesten, og er derfor utgangspunktet og 

rammeverket for markedstesten av andre økonomiske tiltak enn investeringer utført av det 

offentlige i markedet. Markedsinvestorprinsippet er en markedstest som avgjør om en 

offentlig investering innebærer at foretaket (offentlige eller private) 25 har mottatt en 

økonomisk fordel. Spørsmålet som stilles er om en rasjonell privat investor, under samme 

omstendigheter som det offentlige, ville investert på samme vilkår som det offentlige. I så 

fall er investeringen markedsmessig, siden foretaket kunne oppnådd samme investering 

eller resultat på markedet ellers. Markedstesten går altså ut på å sammenligne det offentlige 

med en rasjonell privat investor. For å kunne foreta en holdbar test av om investeringen er 

markedsmessig, kan det ikke sammenlignes med hvem eller hva som helst. I løpet av 

markedsinvestorprinsippets utvikling har den private investor det skal sammenlignes med 

kommet klarerer til syne. Målet er å finne en så god markedsreferanse som mulig slik at 

sammenligningen blir så sammenlignbar som det lar seg gjøre. 

 

Differansen mellom investeringen en rasjonell privat investor ville akseptert og hva det 

offentlige faktisk har godtatt, utgjør støtteelementet. Prinsippet om normal markedsadferd 

anvendes fordi det er hensiktsmessig og praktisk, både med hensyn til å tallfeste de 

finansielle fordeler som foretaket har mottatt og for å sikre lik behandling av offentlige og 

private foretak.26 Markedsinvestorprinsippet innebærer imidlertid en betraktelig mer 

 

 
25 Hancher m.fl. (2006), s. 74 pkt. 3-066. 
26 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI “Application of State aid provisions to public enterprises in the 

manufacturing sector”, pkt. 4 (2). 
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kompleks og vanskelig vurdering enn den nevnte beskrivelse, men den røde tråd ved 

vurdering er om investeringen er utført markedsmessig. 

 

Markedsinvestorprinsippet har utviklet seg i over 20 år og har solid rettslig forankring. 

Metoden er utviklet hovedsakelig gjennom praksis fra fellesskapsdomstolene og er 

beskrevet i retningslinjene for offentlig støtte fra ESA og Kommisjonen. Tanken bak 

markedsinvestorprinsippet ble beskrevet av Kommisjonen og godkjent av Rådet allerede i 

1981.27 Sammenligningen med en rasjonell privat investor som målestokk for om det 

offentliges investering innebar støtte ble benyttet av Kommisjonen i flere etterfølgende 

saker. Den første28 tilslutningen og redegjørelsen av markedsinvestorprinsippet fra 

Domstolen ble gjort i den banebrytende dommen Meura29 fra 1986.  Domstolen har 

tilsluttet seg sammenligningen og prinsippet i mange etterfølgende saker,30 og 

markedstesten har siden blitt forbedret, nyansert og videreutviklet gjennom omfattende 

praksis. Begrepet ”markedsinvestorprinsippet”, ble først tatt i bruk i en meddelelse fra 

Kommisjonen i 1993.31 Utviklingen av prinsippet viser at det ikke kan oppstilles noen 

absolutte kriterier for vurderingen, men at hvert tilfelle må behandles konkret der alle 

relevante momenter tas i betraktning ved en helhetsvurdering. 

 

 
27 Kommisjonsvedtak 2320/81/EKSF og Rådsdirektiv 81/363/EØF, jfr. Mederer m.fl. (2008), s. 307 pkt. 

2.327 flg. 
28 Gadea m.fl. (2008), s.112 note 13. 
29 Sak 234/84 (1986). 
30 Sak 40/85 (1986) Boch, sak C-303/88 (1991) ENI-Lanerossi og sak C-305/89 (1991) Alfa Romeo, jfr. 

retningslinjene for offentlig støtte, del VI “Application of State aid provisions to public enterprises in the 

manufacturing sector” pkt. 4 (2) og Mederer m.fl. (2008), s. 308 pkt. 2.329. 
31 Meddelelse til medlemsstaterne fra Kommissionen - Anvendelse af EØF-traktatens artikel 92 og 93 og af 

artikel 5 i Kommissionens direktiv 80/723/EØF på offentlige virksomheder i fremstillingssektoren (1993) EF-

Tidende 1993 C 307/3, jfr. Mederer m.fl. (2008), s. 308 pkt. 2.330. 
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2.2 Det offentliges todelte rolle 

For å få en riktig forståelse og anvendelse av markedsinvestorprinsippet er det avgjørende å 

skille det offentliges rolle som offentlig myndighet fra det offentliges rolle som 

markedsinvestor. 

 

Skillet har bakgrunn i at EØS-avtalen både fastslår nøytralitetsprinsippet og 

likebehandlingsprinsippet.32 Nøytralitetsprinsippet kan utledes av EØS-avtalen art. 125 

som fastslår at EØS-avtalen ”ikke på noen måte skal berøre avtalepartenes regler om 

eiendomsretten.” Det betyr at medlemslandene kan ha blandingsøkonomi, og det offentlige 

kan opprette foretak og erverve aksjer for å nevne noe.33 Offentlig opptreden i markedet er 

derfor ikke i seg selv tilstrekkelig til å fastslå at et tiltak ytt i denne sammenheng innebærer 

offentlig støtte. Tilsynsorganene og domstolene skal hverken favorisere eller diskriminere 

det offentlige i forhold til det private. 

 

Likebehandlingsprinsippet skal sikre lik behandling av offentlige og private foretak og at 

like tilfeller behandles likt, med mindre det er saklig grunnlag for forskjellsbehandling.34 

Som uttalt i Stardust Marine-dommen35 fremgår det: 

 

“af princippet om ligebehandling af offentlige og private virksomheder, at den 
kapital, som staten direkte eller indirekte indskyder i en virksomhed på vilkår, der 
svarer til normale markedsvilkår, ikke kan anses for statsstøtte.”36 

 

 

 
32 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI ”Public authorities' holdings”, (3) og del VI “Application of 

State aid provisions to public enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 2 (1). 
33 Retningslinjene for offentlig støtte , del VI “Application of State aid provisions to public enterprises in the 

manufacturing sector”, pkt. 2 (1). 
34 Sejersted m.fl. (2004), s. 68. 
35 Sak C-482/99 (2002). 
36 Stardust Marine, premiss 69. 
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Markedsinvestorprinsippet har disse grunnprinsippene og skillet av det offentliges roller 

som bakgrunn. 

2.3 Offentlige vs. private hensyn 

For å kunne foreta en riktig vurdering av om investeringen fra det offentlige gir foretaket 

en økonomisk fordel, må det klarlegges hvilke hensyn som er relevante for private 

investorer når de vurderer å investere i et foretak. 

 

Det er klart at hensyn i kraft av det offentliges rolle som offentlig myndighet ikke er 

relevant for en privat investor, og dermed ikke for det offentliges rolle som investor. En 

viktig forutsetning for en riktig analyse av markedsinvestorprinsippet er som nevnt å skille 

disse rollene. Som uttalt i Gröditzer Stahlwerke-dommen,37 må det”sondres mellem de 

forpligtelser, staten hæfter for som ejer af et selskabs aktiekapital, og de forpligtelser, der 

kan påhvile den som offentlig myndighed”.38 Det offentlige skal sammenlignes med en 

privat investor og de hensyn en slik tar i betraktning når det opererer i markedet. Det må 

derfor vurderes ”om den virksomhed, foranstaltningen er rettet til, opnår en økonomisk 

fordel, som den ikke ville have opnået under normale markedsvilkår.”39  

 

Selv om skillet er grunnleggende for forståelsen av markedsinvestorprinsippet og forbudet 

mot offentlig støtte, blir det av det offentlige ofte påberopt hensyn som ikke er relevante for 

en privat investor, men nettopp hensyn som kun er relevant for det offentliges særegne 

posisjon som offentlig myndighet. Nylig uttalte Sylvia Brustad forut for den vedtatte SAS-

emisjonen, at egenkapitalforhøyelsen ble vedtatt for å opprettholde grunnlaget for 

levedyktige arbeidsplasser i Norge.40 Det å redde arbeidsplasser er et typisk hensyn som er 

irrelevant for en privat investor og dermed ikke relevant ved vurderingen av om 

 

 
37 Sak C-334/99 (2003). 
38 Gröditzer Stahlwerke, premiss 134. 
39 Forente saker T-228/99 og T-233/99 (2003) Westdeutsche Landesbank, premiss 207. 
40 ”Ryanair ber EU stanse SAS-emisjon”, http://e24.no/boers-og-finans/article2904008.ece 
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kapitaltilførselen er i samsvar med markedsinvestorprinsippet. Allerede i Boch-dommen41 

ble det uttalt at man må man se bort fra ”all social, regional-policy and sectoral 

considerations”.42 I HYTASA-dommen43 presiserte Domstolen at ”forpligtelserne 

vedrørende udgifterne til afskedigelse af de ansatte, betaling af ydelser ved arbejdsløshed 

samt støtte til genskabelse af den industrielle infrastruktur”44 ikke må tas i betraktning ved 

anvendelsen av markedsinvestorprinsippet.  

 

Uavhengig av gode intensjoner er det effekten av investeringen som er det avgjørende. Det 

har den konsekvens at vurderingen blir objektiv, og subjektive hensyn og intensjoner er 

irrelevante dersom de ikke er i samsvar med subjektive hensyn en rasjonell privat investor 

ville tatt i betraktning. Domstolene begynner derfor ofte vurderingen med at 

”støttebegrepet har en rettslig karakter som skal fortolkes på grunnlag av objektive 

elementer.”45 Det betyr at selv om et av hensynene fra det offentliges side faktisk er å 

redde norske arbeidsplasser, kan likevel kapitaltilførselen ansees markedsmessig. Dersom 

kapitaltilførselen er det gunstigste alternativet også sett med private investorers øyne, vil 

tilførselen være markedsmessig, og redningen av arbeidsplasser vil i så fall være en 

hyggelig bieffekt. Det vil også ha den konsekvens, at selv om det offentlige ikke har noen 

intensjon eller ønske om å gi offentlig støtte til foretaket ved den aktuelle investeringen, så 

vil investeringen faktisk innebære offentlig støtte om den objektivt sett ikke er utført 

markedsmessig.46 Tross Brustads uttalelse forut for SAS-emisjonen ble kapitaltilførselen 

 

 
41 Sak 40/85 (1986). 
42 Boch, premiss 13. 
43 Forente saker C-278/92, C-279/92 og C-280/92 (1994). Se også retningslinjene for offentlig støtte, del VI 

“Application of State aid provisions to public enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 3 avsnitt 4. Det er 

sikker rett at kapittelet har generell relevans og kan anvendes analogisk på alle foretak, jfr. retningslinjene for 

offentlig støtte, del VI “Application of State aid provisions to public enterprises in the manufacturing sector”, 

pkt. 1 (3) og Alterskjær m.fl., Statsstøtte (2008), s. 92 note 141. 
44 HYTASA, premiss 22. 
45 Sak T-296/97 (2000) Alitalia, premiss 95. 
46 Mederer m.fl. (2008), s. 299. 
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på drøye 800 millioner NOK i St.prp. 41 (2008-2009)47 vurdert å gi markedsmessig 

avkastning av de eksterne rådgiverne, dersom selskapet lykkes i å gjennomføre det 

skisserte opplegget.48 Ryanair har imidlertid meldt at de vil klage emisjonen inn for 

Kommisjonen.49 

 

Dersom offentlige hensyn kunne tas i betraktning ved investeringsbeslutningen uten å 

komme i konflikt med støtteforbudet kunne det offentlige argumentere for at investeringen 

hadde slike formål for øye, og det ville ført til en uthuling av støtteforbudet. Som uttalt av 

Kommisjonen i HYTASA-vedtaket:50  

 

”ville dette være ensbetydende med at give medlemsstaterne ret til at redde 
kriseramte virksomheder ud fra rent nationale interessehensyn. Denne situation, 
som kunne skabe alvorlig konkurrencefordrejning til skade for den fælles interesse, 
ville være i modstrid med principperne i EØF-Traktaten, der giver Kommissionen 
beføjelser til at afgøre, hvorvidt en statsstøtte er forenelig med et fælles marked i 
forhold til Fællesskabet som helhed og ikke i forhold til en enkelt medlemsstat. 
Hvis ovennævnte omkostninger skulle lægges til de udgifter, der svarer til statens 
rolle som et selskabs ejer/aktionær, ville dette være ensbetydende med, at princippet 
om en privat investor, der opererer under markedsvilkår, ville blive blottet for 
mening.”51 

 

Sylvia Brustas nylige uttalelse i forbindelse med SAS-emisjonen er langt fra enestående 

som eksempel på at det offentlige feiler ved denne grunnsetningen for forståelsen av 

markedsinvestorprinsippet. Avvisning av disse hensynene har altså sammenheng med det 

avgjørende skillet av det offentliges roller. 

 

 

 
47 St.prp. 41 (2008-2009) SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse. 
48 St.prp. 41 (2008-2009) SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse, pkt. 6.1. 
49 ”Ryanair ber EU stanse SAS-emisjon”, http://e24.no/boers-og-finans/article2906383.ece 
50 Kommisjonsvedtak 92/317/EØF. 
51 HYTASA-vedtaket, del IV (11). 
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I denne sammenheng må det bemerkes at sosiale hensyn kan være relevant for en rasjonell 

privat investor i den grad det styrker omdømmet til foretaket eller lojaliteten hos de ansatte. 

En rasjonell privat investor vil bare ta slike hensyn i betraktning i den grad det ansees 

økonomisk lønnsomt for gruppen som helhet, det er altså alltid profitthensyn som ligger i 

bunn. Innenfor disse grenser kan også det offentlige ta sosiale hensyn i betraktning.52  

 

Det må også bemerkes at selv om hensyn i kraft av det offentliges rolle som offentlig 

myndighet ikke er relevant for vurderingen av støtteforbudet i art. 61 (1), kan det tas i 

betraktning etter dispensasjonsadgangen i art. 61 (3).53 

2.4 Den hypotetiske private investors karakteristika 

Markedsinvestorprinsippet går ut på å sammenligne den offentlige investeringen med en 

rasjonell privat investors handlemåte. Dersom det ikke samtidig med den offentlige 

investering deltar noen sammenlignbar privat investor i tiltaket,54 blir sammenligningen 

hypotetisk. 

 

Det offentlige kan ikke sammenlignes med hvem eller hva som helst, så hovedspørsmålet 

blir hva slags privat investor det kan sammenlignes med. Denne problemstillingen er særlig 

vanskelig fordi den er hypotetisk, da det skal sammenlignes med en hypotetisk privat 

investors handlemåte. Målet er å finne så sammenlignbare omstendigheter som det lar seg 

gjøre for at sammenligningen skal bli best mulig. 

 

Den hypotetiske private investors vesen og karakteristika har utviklet og nyansert seg i 

løpet av markedsinvestorprinsippets levetid. Fra å være en vanlig privat investor med kun 

 

 
52 Jfr. Mederer m.fl. (2008), s. 321 pkt. 2.382. Mer om dette under i pkt. 2.4.3.1 ”Eiereffekten, kort- og 

langsiktige investeringer”. 
53 For en nærmere redegjørelse se Alterskjær m.fl. (2008), s. 79 flg. 
54 Mer om ”Samtidighetskriteriet – når er private investorers samtidige deltagelse et bevis for markedsmessig 

opptreden fra det offentlige?” under i pkt. 2.5. 
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kortsiktige investeringer for øye, har han blitt en markedsinvestor av stor størrelse gjerne 

med langsiktige investeringer for øyet. Flere hensyn har gjennom tiden blitt relevante for 

denne ideelle markedsinvestoren. Det er ikke mulig å definere den hypotetiske private 

investoren eksakt, men noen karakteristikker er gjennomgående og har blitt utviklet 

gjennom rettspraksis. 

2.4.1 Den private investors pondus 

Det første problemet er hva som er sammenlignbart med det offentliges finansielle 

kapasitet. Det offentliges finansielle kapasitet er nærmest ubegrenset. Gjennom deres rolle 

som offentlig myndighet kan det meste finansieres gjennom innkreving av skatter og 

avgifter, og det er tilnærmet utenkelig at en stat kan gå konkurs. Private investorer vil 

imidlertid kunne gå konkurs, selv de ekstremt rike. Jo bedre kredittverdighet den private 

investoren har, jo mer sammenlignbart blir det derfor med det offentliges posisjon. Som 

uttalt i Alfa Romeo-dommen55 må det sammenlignes med: 

 

”en privat investor af en størrelse, der kan sammenlignes med organer, som forestår 
forvaltningen af den offentlige sektor [gjerne] et privat holdingselskab eller en 
privat koncern af virksomheder, som følger en global eller sektorbestemt 
strukturpolitik, og som lader sig lede af mere langsigtede rentabilitetsudsigter.”56 

 

Problemstillingen ble tatt opp allerede av Generaladvokat Lenz i Meura.57 

Generaladvokaten konstaterte at det offentlige har en nærmest ubegrenset 

finansieringsmulighet gjennom for eksempel skattesystemet, og ”it is virtually impossible 

for a private businessman to obtain funds on such a scale.”58 Det er ikke bare det 

 

 
55 Sak C-305/89 (1991), premiss 19.  
56 Alfa Romeo, premiss 20. 
57 Generaladvokat Lenz i sak C-234/84 (1986) Meura. Ikke tilgjengelig på dansk. Eksempelet er hentet fra 

Gadea m.fl. (2008) s. 111. 
58 Generaladvokat Lenz s. 2271. 
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offentliges likviditet og størrelse som skiller den offentlige investoren fra en privat 

investor, det offentlige er også: 

 

”subject to numerous policy influences in its decision making, of which profit 
maximization is (at best) one of a number of considerations, the State does not have 
other investors behind it, applying pressure on its investment performance and State 
participation in undertakings tends to take the form of 100% ownership, or at least a 
controlling share, further insulating the State from the need to accommodate the 
interests of other investors.”59 

 

Denne særegne soliditeten og størrelsen til det offentlige innebærer nettopp at den er 

særegen. En av de største innvendingene mot markedsinvestorprinsippet er at det 

offentliges posisjon aldri blir helt sammenlignbar med en privat investors posisjon.60 

Likevel blir en privat investor av så lik størrelse og likviditet som mulig mer 

sammenlignbar enn en privat investor av mindre soliditet og størrelse. Rettspraksis synes å 

legge til grunn for sammenligningen, at den private investoren det kan sammenlignes med 

må ha finansiell kapasitet til å kunne gjennomføre den aktuelle transaksjonen. En slik 

tilnærming er fornuftig siden den unngår å tilegne private investorer kunstige kjennetegn 

som at det finnes private investorer med ubegrenset finansiell kapasitet.61  

2.4.2 En rasjonell privat investor lar seg lede av profitt 

Det primære og grunnleggende motiv for private investorers økonomiske aktivitet i 

markedet er ønsket om å oppnå profitt. Markedsinvestorprinsippet krever derfor at 

investeringen gir normal avkastning innen rimelig tid etter investeringen.62 Avkastningen 

tilsvarerer overskuddet (etter avskrivninger, men før skatt og disposisjoner), uttrykt i 

prosent av den anvendte aktiva. Det dreier seg dermed om en målestokk som er nøytral 

 

 
59 Generaladvokat Lenz, s. 2271. 
60 Mer om ”Kritikk av markedsinvestorprinsippet” under i pkt. 2.8. 
61 Gadea m.fl. (2008), s. 114. 
62 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI ”Public authorities' holdings”, (6) litra c), første punkt. 
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med hensyn til den finansieringsform (dvs. gjeld eller egenkapital) som det enkelte foretak 

benytter.63 

 

En privat investor vil ikke nøye seg med at det er samsvar mellom avkastning og risiko ved 

investeringen, eller at investeringen gir noe avkastning, men søke å maksimere profitten. 

Sammenligningsgrunnlaget blir derfor en ”ideell” privat investor, selv om det klart finnes 

eksempler på private investorer som ikke opptrer rasjonelt.64 Likevel er den rasjonelle 

private investoren uten tvil det mest representative for markedet, og det er en slik privat 

investor det offentlige skal sammenlignes med.65 

 

En rasjonell privat eier og investor vil vurdere hva som er mest lønnsomt ved å se på alle 

muligheter. Dersom eksempelvis det offentlige opprettholder driften av et selskap der en 

rasjonell privat investor ville begjært oppbud, vil det være i strid med 

markedsinvestorprinsippet.66 En rasjonell privat investor vil velge det gunstigste 

økonomiske alternativet av å begjære oppbud og opprettholde driften. Som uttalt av 

Førsteinstansretten i Westdeutsche Landesbank-dommen:67 

 

”Det bemærkes, at en privat investor normalt ikke lader sig nøje med, at en 
investering ikke giver ham tab eller kun giver et begrænset udbytte. Han vil nemlig 
bestræbe sig på at opnå en passende maksimering af forrentningen af sin investering 
i forhold til de foreliggende omstændigheder og hans interesser på kort, mellemlang 
eller lang sigt, hvilket også gælder for en investering i en virksomhed, i hvis 
selskabskapital, han allerede besidder kapitalinteresser.”68 

 

 

 
63 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI “Application of State aid provisions to public enterprises in the 

manufacturing sector”, pkt. 7.4 (1). 
64 Mederer m.fl. (2008), s. 318 pkt. 2.372. 
65 Mederer m.fl. (2008), s. 318 pkt. 2.372. 
66 Alteskjær m.fl. (2008), s.100 pkt. 8.3.4. 
67 Forende saker T-228/99 og 233/99 (2003). 
68 Westdeutsche Landesbank premiss 314. 
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Det betyr at det ikke er nok å vise til at opprettholdelse av driften av selskapet ikke 

innebærer noe tap, det må også være det mest lønnsomme alternativet, hvis ikke vil det 

være en økonomisk byrde for det offentlige i forhold til å velge et gunstigere alternativ. 

Som uttalt av Domstolen i Gröditzer Stahlwerke-dommen69 skal det: 

 

”foretages en vurdering af, om en privat investor af en størrelse, der kan 
sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af den offentlige sektor, 
under tilsvarende omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af 
denne størrelse i forbindelse med salget af virksomheden eller ville have valgt en 
likvidation af virksomheden”.70 

 

Dersom det offentlige forholder seg passivt til en situasjon en rasjonell privat investor ville 

forsøkt å gjøre noe med, kan det også innebære støtte til foretaket. Det kan tenkes at en 

investering går dårlig, og at det offentlige ikke treffer noe tiltak for å avhjelpe situasjonen. 

Foretaket vil motta støtte i et slikt tilfelle fordi det offentlige gir avkall på den inntjening 

som en investor i en markedsøkonomi ville forventet av en tilsvarende investering.71 

 

Dersom det offentlige ikke krever utbytte der en privat investor ville gjort det, kan også det 

være problematisk i forhold til markedsinvestorprinsippet. Det er imidlertid ikke alltid 

private investorer heller tar utbytte selv om de har muligheten til det.72 Dersom det 

offentlige gir avkall på utbetaling av utbytte fra et foretak, og det tilbakeholdte overskuddet 

ikke gir normal avkastning, blir det aktuelle foretaket i realiteten subsidiert av det 

offentlig.73 Det kan imidlertid tenkes at det offentlige av grunner som ikke har noe med 

forretningsmessige hensyn å gjøre, anser det som fordelaktig å gi avkall på utbytte (eller å 

 

 
69 Sak C-334/99 (2003). 
70 Gröditzer Stahlwerke, premiss 133. 
71 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI “Application of State aid provisions to public enterprises in the 

manufacturing sector”, pkt. 7.4 (1). 
72 Alteskjær m.fl. (2008), pkt. 8.3.3.  
73 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI, kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.4 (3). 
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godta redusert utbetaling av utbytte) i stedet for å tilføre foretaket kapital på vanlig måte.74 

Slike tilfeller kan sees på som en særegen form for kapitaltilførsel. Det er det samme om 

det offentlige tilfører kapital eller gir avkall på lik sum kapital, dersom kapitalen gir 

avkastning i samsvar med hva en rasjonell privat investor ville akseptert.75 

2.4.3 Sammenlignbare omstendigheter – målet er å finne en så lik 

”markedsreferanse” som mulig 

For å kunne foreta en best mulig sammenligning med en privat investors handlemåte, må 

det foreligge så sammenlignbare omstendigheter som det lar seg gjøre. Private investorers 

prioriteringer og formål varierer og gir derfor ikke noe eksakt svar, og anvendelsen av 

markedsinvestorprinsippet er særlig vanskelig for tilfeller der foretaket det investeres i er 

heleid av det offentlige.76 For slike tilfelle vil det jo ikke være noen private investorer å 

sammenligne med i det hele tatt. Imidlertid kan det foretas visse forbehold som gjør 

situasjonen mer sammenlignbar. Selv om ingen sammenlignbare private investorer 

samtidig77 deltar i investeringen, kan det finnes holdepunkter fra markedet ellers som vil gi 

indikasjoner for eller mot at investeringen innebærer støtte.  

 

Det skal sammenlignes med en hypotetisk privat investor som ”i videst mulig omfang 

befinder sig i samme situation” som det offentlige.78 Det betyr at målet er å finne en så lik 

”markedsreferanse” som mulig ved å korrigere for særegenheter som aksjeposisjon, 

investeringsformen, foretakets økonomiske situasjon og andre faktorer som influerer 

 

 
74 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI, kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.4 (3). 
75 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI, kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.4 (3). 
76 Hancher m.fl. (2006), s. 75. pkt. 3-068. 
77 Mer om ”Samtidighetskriteriet – når er private investorers samtidige deltagelse et bevis for markedsmessig 

opptreden fra det offentlige?” under i pkt. 2.5. 
78 Forente saker T-228/99 og T-233/99 (2003) Westdeutsche Landesbank, premiss 313. 
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valgene til en privat investor.79 Når en så har tatt slike forbehold er det mulig å tilpasse den 

sammenlignbare private investorens karakteristika og vurdere hvilke hensyn en slik privat 

investor ville tatt i betraktning ved investeringen. 

2.4.3.1 Eiereffekten, kort- og langsiktige investeringer 

Det er ikke bare kortsiktige investeringer som er avgjørende for en privat investor. Som en 

konsekvens av størrelsen til den private investoren det skal sammenlignes med, som ”et 

privat holdingselskab eller en privat koncern af virksomheder, som følger en global eller 

sektorbestemt strukturpolitik,” har domstolene akseptert at en slik privat gjerne ”lader sig 

lede af mere langsigtede rentabilitetsudsigter.”80 Presiseringen innebærer at tilfeller der ”en 

offentlig investors kapitalindskud foretages uden skelen overhovedet til selv langsigtede 

rentabilitetsmuligheder,”81 automatisk vil innebære støtte. 

 

Domstolen aksepterer altså at det er en forskjell på korte og langsiktige investeringer. I 

denne sammenheng er det forskjellig hva en minoritets- og en majoritetsaksjonær tar i 

betraktning ved sine investeringer. En aksjeeiers posisjon i foretaket det tilfører kapital til 

har betydning for tidshorisonten for forventet avkastning. En ting er at det offentlige må 

sammenlignes med en privat investor som er av stor størrelse og likviditet. En annen ting er 

om det offentlige er minoritets- eller majoritetsaksjonær, og derved må sammenlignes med 

en privat investor med tilsvarende eierandeler. Som uttalt i retningslinjene for offentlig 

støtte er det: 

 

“differences in approach a market economy investor may have between his minority 
holding in a company on the one hand and full control of a large group on the other 
hand. The former relationship may often be characterised as more of a speculative 
or even short-term interest, whereas the latter usually implies a longer-term interest. 
Therefore where the public authority controls an individual public enterprise or 

 

 
79 Mederer m.fl. (2008), s. 313 pkt. 2.350. 
80 Sak C-305/59 (1991) Alfa Romeo, premiss 20. 
81 Sak C-303/88 (1991) ENI-Lanerossi, premiss 22. 
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group of enterprises it will normally be less motivated by purely short-term profit 
considerations than if it had merely a minority/non-controlling holding and its time 
horizon will accordingly be longer.” 82 

 

Poenget er at det offentlige må sammenlignes med noe som er sammenlignbart. Dersom det 

offentlige har en minoritetspost må det vurderes hva en privat investor med tilsvarende 

aksjeandel ville hatt som avkastningsperspektiv, sannsynligvis kortsiktig eller spekulativt. 

Som beskrevet ovenfor av Generaladvokat Lenz i Meura-dommen83 er imidlertid det 

vanlige at det offentlige har en kontrollerende post eller er eneeier i foretaket. En privat 

majoritetsaksjonær ser mer langsiktig på investeringene sine og har større tilbøyelighet til å 

ta andre forhold enn avkastningen på tilførte midler isolert sett i betraktning. I den 

forbindelse må det vurderes om en investering kan være resultat av en strategisk tankegang 

som hensynet til konsernets omdømme som helhet og lignende, eller en såkalt ”eiereffekt”. 

En rasjonell privat investor vil kunne anse slike hensyn lønnsomt fordi det vil resultere i 

langsiktig avkastning for konsernet som helhet. Det betyr at hensynet i bunn må være 

profittmaksimering for at en rasjonell privat investor skal ta slike hensyn i betraktning. 

Eiereffekten innebærer at en eksisterende og stor aksjeeier, som en kontrollerende en, som 

investerer i et foretak vil opptre annerledes enn en ny, gjerne mindre, investor.84 I 

Westdeutsche Landesbank-dommen 85 påstod Tyskland at Kommisjonen ikke hadde tatt 

”eiereffekten” i betraktning og beskrev den som: 

 

”den virkning, der opstår ved, at en investor, der allerede [min uthevelse] er indehaver af 
en kapitalandel i en virksomhed, hvori han ønsker at investere, ved tilførsel af ny kapital 
forøger værdien af den oprindelige kapital. Denne virkning fører ofte til, at investorer, der 

 

 
82 Retningslinjene for offentlig støtte, Del VI “Application of State aid provisions to public enterprises in the 

manufacturing sector”, pkt. 5 (4). 
83 Generaladvokat Lenz i sak C-234/84 (1986) Meura. Se ovenfor i pkt. 2.4.1 ”Den private investors pondus”. 
84 Hancher m.fl. (2006), s. 76 pkt. 3-069. 
85 Forente saker T-228/99 og T-233/99 (2003). 
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allerede har investeret i en virksomhed, tilfører  denne yderligere kapital, selv om 
virksomhedens kapitalforrentning på investeringstidspunktet ligger under gennemsnittet.”86 
 

Ved vurderingen av eiereffekten er det altså avgjørende å skille mellom eksiterende 

aksjeeiere med betydelige eierandeler og nye investorer med minoritetspost. Poenget er at 

store eksisterende eiere er tilbøyelige til å ta andre ting i betraktning enn kun avkastningen 

på investeringen isolert sett, men se på avkastningen i et bredere og mer langsiktig 

perspektiv og vurdere om investeringen er lønnsom for foretaksgruppen som helhet.  

2.4.3.2 Foretakets økonomiske situasjon 

Den økonomiske situasjonen til foretaket det planlegges å investere i har betydning i den 

utstrekning det ville innvirket på den rasjonelle private investorens valg.87 

 

Fra et økonomisk perspektiv er det et viktig poeng. Hver investering må bli vurdert i 

forhold til dens konkrete risiko og forventet avkastning. Et foretaks tidligere lønnsomheten 

er ikke nødvendigvis en indikasjon for lønnsomheten for fremtidige investeringer.88 I 

hvilken grad har så foretakets økonomiske situasjon betydning for en rasjonell privat 

investor? 

 

En generell holdning fra Kommisjonen er at investeringer som begunstiger foretak i 

økonomiske vanskeligheter er en indikasjon for støtte, uavhengig av vilkårene for 

investeringen.89 Holdningen er også fulgt opp i ESAs retningslinjer for offentlig støtte.90 

En slik presumsjon har fellesskapsdomstolene vist at er for enkel. En slik tilnærming tar 

ikke hensyn til individuelle forhold, og setter det offentlige i en annen posisjon enn private 

 

 
86 Westdeutsche Landesbank, premiss 222. 
87 Mederer m.fl. (2008), s. 320 pkt. 2.378. 
88 Mederer m.fl. (2008), s. 320 pkt. 2.379. 
89 Hancher m.fl. (2006), s. 76 pkt. 3-069. 
90 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public enterprises 

in the manufacturing sector”, pkt. 7.1 (3). 
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investorer som kan anse det som mest rasjonelt å utøve investeringen tross foretakets 

økonomiske vanskeligheter.91 Den kan blant annet være et resultat av den beskrevne 

”eiereffekten”92. Rettspraksis har derfor slått fast at det ikke er noen automatikk i at 

investeringen ikke er i samsvar med markedsinvestorprinsippet dersom det investeres i et 

foretak med økonomiske vanskeligheter, men at det må foretas en konkret 

helhetsvurdering. Hvorvidt foretaket har dårlig økonomi har imidlertid oftere betydning 

dersom økonomien har vært dårlig i lang tid og det ikke foreligger noen 

restruktureringsplan.93  

 

Vurderingen av om foretakets økonomiske situasjon har betydning for en rasjonell privat 

investor, kompliseres av at det er sikker økonomisk teori at konsekvenser for tidligere 

investeringer er irrelevant for vurderingen av den aktuelle investering.94 Selv om ikke-

ytterligere kapitaltilførsel vil føre til nedleggelse av foretaket eller tap av tidligere 

investeringer, skal ikke det påvirke valget av å tilføre ytterligere kapital. Den aktuelle 

tilførselen skal vurderes på grunnlag av hva som er mest lønnsomt, ikke om den vil ”redde” 

en tidligere investering. Som illustrerende beskrevet i teorien, ”do not throw good money 

after bad money”.95 I Westdeutsche Landesbank ble anførselen om relevans av tidligere 

investeringer avvist av Domstolen: 

 

”Særligt med hensyn til argumentet vedrørende indehavervirkningen bemærkes 
endvidere, som det er nævnt ovenfor i præmis 314, at en privat investor normalt 
ikke lader sig nøje med at undgå tab eller kun at opnå en begrænset forrentning af 
sin investering, men vil forsøge at maksimere forrentningen af sin formue i forhold 
til omstændighederne og sine interesser, hvilket også [min uthevelse] gælder for en 

 

 
91 Hancher m.fl. (2006), s. 76 pkt. 3-069. 
92 Se ovenfor i pkt. 2.4.3.1 ”Eiereffekten, kort- og langsiktige investeringer”. 
93 Jfr. Forente saker C-328/99 og C-399/00 (2003) Seleco, mer om Seleco-dommen under i pkt. 2.5 

”Samtidighetskriteriet – når er private investorers samtidige deltagelse et bevis for markedsmessig opptreden 

fra det offentlige?”. 
94 Mederer m.fl. (2008), s. 319 pkt. 2.374. 
95 Mederer m.fl. (2008), s. 319 pkt. 2.374. 
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investering i en virksomhed, i hvis selskabskapital han allerede besidder 
kapitalinteresser [min uthevelse].”96 

 

I teorien97 har det blitt tatt til ordet for at Domstolen ved utdraget avviser det tidligere 

beskrevne eiereffektargumentet.98 Jeg mener utdraget heller illustrerer viktigheten av at en 

investor i en markedsøkonomis hovedformål er profittmaksimering, snarere enn å avvise 

vekten av eiereffektprinsippet. Det er ikke nødvendigvis motstrid mellom hva som er mest 

lønnsomt og ”redde” eller unngå tap av tidligere investeringer. Poenget er at en rasjonell 

privat investor vil se på alle muligheter når han vurdere hva som er mest lønnsomt for sin 

investering. Selv om det ikke hensynet til å redde tidligere investeringer skal være 

motivasjonen for å tilføre midler, kan det likevel være mest lønnsomt å tilføre kapital til et 

foretak som har økonomiske problemer, med den konsekvens at det faktisk vil redde 

tidligere investeringer. Det betyr at dersom det er mer lønnsomt å tilføre kapital til foretaket 

som har økonomiske vanskeligheter enn å legge det ned og tilføre kapital et annet sted, vil 

en privat investor velge å tilføre kapital til foretaket som har problemer.99 På den måten blir 

kapitaltilførselen det mest lønnsomme alternativet uten at kapitaltilførselen kun er motivert 

av å ”redde” tidligere investeringer. 

 

Linde-dommen100 kan tjene som illustrasjon for problemstillingen. Det tyske foretaket var 

forpliktet til en svært tapsbringende kontrakt. Førsteinstanseretten fastslo derfor at det ut fra 

forretningsmessige hensyn var forsvarlig å forsøke og finne en løsning som ville gjøre det 

mulig for det offentlige foretaket å frigjøre seg fra deres forpliktelse i henhold til 

kontrakten, og samtidig overholde deres forpliktelser. Det tyske foretaket hadde inngått en 

kontrakt med en tredjepart som skulle oppfylle deres forpliktelser etter kontrakten. 

Kontrakten innebar en betydelig investering fra det offentlige foretaket, fordi kontrakten 
 

 
96 Westdeutsche Landesbank, premiss 335. 
97 Hancher m.fl. (2006), s. 76 pkt. 3-069. 
98 Se ovenfor i pkt. 2.4.3.1 ”Eiereffekten, kort- og langsiktige investeringer”. 
99 Mederer m.fl. (2008), s. 319 pkt. 2.375. 
100 Sak T-98/00 (2002). 
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ellers ville vært svært ulønnsom for den aktuelle tredjepart. Sluttsummen var for det tyske 

foretakets del, at tapet ble redusert i forhold til om det offentlige foretaket selv hadde 

oppfylt forpliktelsene etter kontrakten. I tillegg var det ingen andre aktuelle kontraktsparter 

enn den tredjepart det offentlige foretaket hadde inngått avtalen med. Førsteinstansretten 

fastslo derfor at det kan tenkes at tap av en tidligere investering kan reddes eller reduseres 

ved ytterligere tilførsel av midler. Inngåelsen av kontrakten med påfølgende investering, 

med den eneste aktuelle tredjepart, var derfor det mest økonomisk rasjonelle, og: 

 

”den samlede ordning, som er beskrevet ovenfor, må betragtes som en normal 
forretningsmæssig disposition, hvor … [det tyske foretaket] opfører sig som rationelle 
erhvervsdrivende under markedsøkonomiske forhold. Det er åbenbart, at disse organer først 
og fremmest har ladet sig lede af forretningsmæssige betragtninger uden overhovedet at 
tage finans- eller socialpolitiske hensyn.”101 
 

Investeringen som var nødvendig for å kunne oppnå kontrakten med den aktuelle tredjepart 

innebar derfor ikke offentlig støtte, men var i samsvar med markedsinvestorprinsippet. Det 

var det mest lønnsomme også sett med rasjonelle private investorers øyne. 

 

Det må bemerkes at selv om en investering ikke skulle ansees forenelig med forbudet i art. 

61 (1) fordi foretaket har dårlig økonomi, åpner dispensasjonsadgangen i art. 61 (3) litra c) 

for å godkjenne engangsstøtte til kriserammede foretak.102 Retningslinjene for offentlig 

støtte har også et eget kapittel som omhandler krisestøtte.103 

2.4.3.3 Det offentlige er i en ikke-sammenlignbar situasjon - fravær av 

”markedsreferanser” 

Dersom det ikke eksisterer noen markedsreferanser som følge av at den offentlige 

investoren er i en situasjon som er helt særegen fordi den aktuelle sektoren vanligvis ikke 

 

 
101 Linde, premiss 49. 
102 For en nærmere redegjørelse se Alterskjær m.fl.(2008), kap.20. 
103 Retningslinjene for offentlig støtte, del III kapittelet “Aid for rescuing and restructuring firms in difficlty”. 
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opererer i markedet, blir det vanskelig å finne noen sammenlignbare omstendigheter fra 

markedet ellers. En tilstrebelse etter å finne handlemåten til en hypotetisk privat investor i 

slike tilfelle, vil være nærmest nytteløst. For slike tilfelle er det legitimt å anvende en mer 

direkte vurdering av om det offentlige har opptrådt på en økonomisk rasjonell måte.104 

En slik særegen situasjon vil være tilfelle der tjenester av allmenn økonomisk interesse blir 

overdratt til private foretak. Det var tilfellet i Chronopost-dommen,105 hvor Domstolen 

konstaterte at foretaket La Poste var i en radikalt anderledes situasjon enn noen annen 

operatør i postsektoren. Foretaket La Poste hadde fått overdratt til seg å utføre tjenester av 

allmenn økonomisk interesse, og hadde: 

 

”skaffe sig (eller har fået overdraget) infrastruktur og de vigtigste midler 
(»postnettet«), der gjorde det muligt for virksomheden at levere de grundlæggende 
posttjenester til alle brugerne, herunder i tyndt befolkede områder, hvori taksterne 
ikke dækker de omkostninger, der er forbundet med leveringen af de pågældende 
ydelser.”106 

 

Siden sektoren foretaket opererte i var særegen, var det ikke mulig å sammenligne La Posts 

situasjon med sitasjonen som et privat konsern på et ikke-monopolisert område befinner 

seg i.107 Domstolen mente imidlertid at omkostningene: 

 
”La Poste har afholdt i forbindelse med ydelse af logistisk og forretningsmæssig 
bistand til datterselskabet, udgøre sådanne objektive oplysninger, der kan 
efterprøves.”108 

 

Domstolen mente derfor det ikke ville foreligge offentlig støtte dersom: 

 

 

 
104 Mederer m.fl. (2008), s. 313 pkt. 2.351. 
105 Forende saker C-83/01 P, C-93/01 P og C-94/01 P (2003). Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), 

s. 313 pkt. 2.352. 
106 Chronopost, premiss 35. 
107 Chronopost, premiss 38. 
108 Chronopost, premises 39. 
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”det krævede vederlag dækker alle de variable yderligere omkostninger, der følger 
af ydelsen af den logistiske og forretningsmæssige bistand og et passende tilskud til 
de faste omkostninger, der følger af anvendelsen af postnettet samt en passende 
egenkapitalforrentning, for så vidt som omkostningerne er knyttet til SFMI-
Chronoposts konkurrencemæssige aktiviteter, og hvis der for det andet ikke er 
noget, der tyder på, at disse faktorer er undervurderet eller vilkårligt fastsat.”109 

 

Kommisjonen var derfor berettiget til ikke å sammenligne med om motytelsen tilsvarte hva 

et privat finansieringsselskap eller konsern på et ikke-monopolisert område, som følger en 

global eller sektorbestemt strukturpolitikk, og lar seg lede av mer langsiktige 

avkastningsutsikter ville krevd.110 Det riktige ved vurderingen av 

markedsinvestorprinsippet for en slik særegen situasjon, var altså å anvende en økonomisk 

rasjonell tilnærming til de objektive holdepunkter som var å finne. 

 

Støtte til dekning av tjenester av allmenn økonomisk interesse er i samsvar med 

unntaksbestemmelsen i art. 59 (2). Dersom det offentlige overkompenserer for tjenestene 

kan det imidlertid komme i konflikt med støtteforbudet.111 

2.4.4 Investorskjønn 

Både for private og offentlige investorer kan vurderingen av de økonomiske sidene ved 

investeringen både være komplekse og baseres på antagelser og usikre 

forhåndsvurderinger. Det er mange hensyn en rasjonell privat investor kan anse som 

relevante med den følge at også det offentlige kan ta hensyn til dem. Ingen momenter har 

den absolutte virkning at investeringen er i samsvar med markedsinvestorprinsippet, og alle 

relevante økonomiske og rettslige vurderinger må tas i betraktning.112 På godt norsk må det 

foretas en helhetsvurdering. Det finnes ikke noe eksakt svar på hvorledes en rasjonell privat 

 

 
109 Chronopost, premiss 40. 
110 Chronopost, premiss 41. 
111 Mer om dette i pkt. 4.4 ”Særlig om tjenester av allmenn økonomisk betydning – støtte eller 

kompensasjon?”. 
112 Hancher m.fl. (2006), s. 75 pkt. 3-068. 
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investor ville handlet, men ønsket er heller å finne et akseptabelt intervall for 

handlingsnormen til den private investoren. Det har den konsekvens at det offentlige som 

følge av likebehandlingsprinsippet har tilsvarende handlingsrom.  

 

Markedsinvestorprinsippet åpner derfor opp for et investorskjønn. Som uttalt i 

retningslinjene for offentlig støtte er det ikke ESAs oppgave å: 

 

“replace the investor's judgement. Any requests for extra finance naturally calls for 
public enterprises and public authorities, just as it does for private enterprises and the 
private providers of finance, to analyse the risk and the likely outcome of the project. 
In turn, the EFTA Surveillance Authority realises that this analysis of risk requires 
public enterprises, like private enterprises, to exercise entrepreneurial skills, which 
by the very nature of the problem implies a wide margin of judgement on the part of 
the investor. Within that wide margin the exercise of judgement by the investor 
cannot be regarded as involving state aid.” 113 

 

Det offentlige har derfor et handlingsrom innefor dette investorskjønnet, som 

tilsynsorganene og domstolene kan overprøve dersom investeringen ansees å være utenfor 

dette akseptable handlingsnormintervallet. 

2.5 Samtidighetskriteriet – når er private investorers samtidige deltagelse et bevis 

for markedsmessig opptreden fra det offentlige? 

I pkt. 2.4 har jeg forsøkt å skissere hvordan man kan finne holdepunkter og 

sammenligningsgrunnlag fra markedet for tilfeller der det ikke samtidig deltar noen 

sammenlignbar privat investor i investeringen, altså der vurderingen er hypotetisk. Private 

investorers faktiske og samtidige deltagelse i investeringen (”concomitance”114) er en 

indikasjon på markedsmessig opptreden fra det offentlige. Deltagelsen må imidlertid 

vurderes nærmere før det kan konkluderes med at private investorers faktiske og samtidige 

 

 
113 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI “Application of State aid provisions to public enterprises in the 

manufacturing sector”, pkt. 5 avsnitt 1. 
114 Mederer m.fl. (2008), s. 314 pkt. 5.2.3 og Hancher m.fl. (2006), s. 75 pkt. 3-068. 
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deltagelse er sammenlignbar med det offentliges deltagelse. Dersom den private 

investorens samtidige deltagelse er sammenlignbar, har det den konsekvens at det 

offentliges investering er i samsvar med markedsinvestorprinsippet, siden den private 

investorens samtidige deltagelse ”beviser” at investeringen var markedsmessig. Foretaket 

har for slike tilfeller ikke mottatt noen økonomisk fordel siden den sammenlignbare og 

samtidige deltagelsen beviser at foretaket kunne oppnådd investeringen på markedet 

ellers.115 

 

Problemstillingen i det følgende er derfor hva rettspraksis har satt som vilkår for at private 

investorers faktiske og samtidige deltagelse i investeringen skal være sammenlignbar? 

 

Det første vilkåret rettspraksis har oppstilt er at private investorens samtidige deltagelse må 

utføres på tilsvarende vilkår for å være sammenlignbar. I Alitalia-dommen116 hadde både 

det offentlige og de ansatte i foretaket tilført foretaket kapital. Italienske myndigheter 

påstod at de ansattes deltagelse i kapitaltilførselen i seg selv var et argument for at 

tilførselen var i samsvar med markedsinvestorprinsippet.117 Til dette svarte 

Førsteinstansretten at et kapitalinnskudd: 

 

”anses for at opfylde kriteriet vedrørende den private investor og for ikke at 
indebære ydelse af statsstøtte, bl.a. hvis dette indskud sker sideløbende med et 
betydeligt indskud af kapital fra en privat investor på tilsvarende vilkår [min 
uthevelse]”.118 

 

Siden den offentlige kapitaltilførselen skjedde på andre vilkår enn de ansattes, kom 

Førsteinstansretten til at Kommisjonens avgjørelse om at de ansattes deltagelse ikke kunne 

komme i betraktning var korrekt. En rasjonell privat investors atferd er ”ledet af 

 

 
115 Mederer m.fl. (2008), s. 314 pkt. 2.356 og Hancher m.fl., EC State Aids (2006), s. 75 pkt. 3-068. 
116 Sak T-296/97 (2000). 
117Alitalia, premiss 76. 
118 Alitalia, premiss 81. 
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rentabilitetsudsigter”, mens de ansattes samtidige deltagelse skyldtes ”hensynet til 

bevarelse af arbejdspladser og dermed overvejende hensynet til sagsøgerens levedygtighed 

og overlevelse snarere end rentabilitetsudsigter.”119 Et minimum for at private investorers 

samtidige deltagelse i investeringen kan være sammenlignbar med det offentliges er altså at 

investeringene skjer på samme vilkår. Det er derfor ingen automatikk i at private 

investorers samtidige deltagelse beviser at den offentlige investering er markedsmessig. 

 

Det andre vilkåret rettspraksis har stilt er at den private investorens eierandel120 eller 

investering121 må være betydelig.122 Dersom den private investorens eierandel eller 

investering er uvesentlig sammenlignet med den offentlige eierandel eller investering, 

beviser ikke den private investorens samtidige deltagelse (på tilsvarende vilkår) at foretaket 

kunne oppnådd lik eller høyere investering enn den offentlige investering på markedet 

ellers. Som uttalt i Air France-dommen:123 

 

”både værdien af de værdipapirer, som de private investorer faktisk tegnede, og af 
dem, som de ønskede at tegne, var væsentlig lavere end den samlede værdi af de 
værdipapirer, som… den offentlige sektor tegnede. Kommissionen kunne derfor 
med rette, uden derved at anlægge et åbenbart urigtigt skøn, konkludere, at 
hensigterne hos de private investorer, der havde vist interesse, i den foreliggende 
sag, ikke beviste, at en fornuftig privat investor af samme størrelse som …[det 
offentlige] …ville have løbet den risiko at investere 1,5 mia. FF i Air France.”124 

 

Det tredje kriteriet fra fellesskapsdomstolene er at den private investorens samtidige 

deltagelse må være et resultat av en rasjonell økonomisk vurdering for å være 
 

 
119 Alitalia, premiss 84.  
120 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI ”Public authorities' holdings”,  (6) litra b). 
121 Mederer m.fl. (2008), s. 314 pkt. 2.356.  
122 ”Significant” brukes som betegnelse på engelsk av dette vilkåret, og danskene bruker ”betydelig”.  

Poenget er i hvert fall at dersom den private investorers eierandel eller investering er betydningsløs så har den 

heller ingen bevisverdi for markedsmessig opptreden. 
123 Sak T-358/94 (1996). Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 314 pkt. 2.357 note 1008. 
124 Air France, premiss 149. 
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sammenlignbar med det offentliges investering. I Seleco-dommen125 ble det anført at selv 

om en privat investor samtidig hadde en foretatt tilsvarende betydelig investering, kunne 

det ikke konkluderes med at det offentlige ikke hadde gitt foretaket en økonomisk fordel. 

Alle relevante forhold må tas i betraktning ved vurderingen, og foretakets økonomiske 

situasjon kan være et relevant moment. Dersom foretakets økonomi er dårlig, kan 

investeringen være et resultat av en ikke-rasjonell privat investering. Det kan særlig være 

tilfellet dersom foretaket har hatt dårlig økonomi i lang tid, og det investeres i foretaket 

selv om det ikke foreligger noen restruktureringsplan.126 Som Kommisjonen anførte skal 

ikke det offentlige “indlade sig på ubesindige investeringer, selv om dårligt underrettede, 

private investorer risikerer det.”127 Domstolen la ingen vekt på at det hadde skjedd 

samtidige investeringer fra private,128 men presiserte at ingen ”opmærksom” privat investor 

under normale markedsforhold ville tilført kapital slik det offentlige gjorde.129 Det betyr at 

den private investorens samtidige investering kan være av mindre verdi dersom foretaket 

har dårlig økonomi.130 Det som uansett er sikkert er at den samtidige investeringen fra en 

privat aktør må være en økonomisk rasjonell handling for å kunne sammenlignes med det 

offentliges investering. 

 

I rettspraksis er det også tillagt vekt om den private investorens samtidige investering er 

påvirket av det offentliges opptreden. Det offentlige kan utøve moralsk påvirkning eller gi 

 

 
125 Forente saker C-328/99 og C-399/00 (2003). 
126 Mer om ”Foretakets økonomiske situasjon” i pkt. 2.4.3.2. 
127 Seleco, premiss 29. 
128 Arhold (2007), s. 164. 
129 Seleco, premiss 48. 
130 Arhold (2007), s. 161. Kravet til at det offentlige alltid må opptre rasjonelt er et av innvendingene mot 

markedsinvestorprinsippet. Mer om ”Kritikk av markedsinvestorprinsippet” i pkt. 2.8. 
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et signal gjennom deres investering.131 Generaladvokat Geelhoed uttalte i sitt forslag til 

avgjørelse i Seleco-dommen at:132 

 

”Som nævnt ovenfor ville ingen privat investor planlægge at investere kapital i 
denne virksomhed. Man må derfor slutte, at disse private investorer først var rede til 
at tilføre kapital, efter at myndighederne havde besluttet at bevilge ny støtte. Den 
omstændighed, at de private investorer også var rede til at tilføre kapital på samme 
tidspunkt som de offentlige myndigheder, er derfor ikke længere relevant. Derimod 
kunne det være interessant at vide, hvad en privat investor ville have gjort, hvis [det 
offentlige] ikke havde været villige til at træffe nye økonomiske foranstaltninger. 
Svaret er, at han intet ville have gjort, hvilket fremgår af den første beslutning om 
ikke at tilføre ny kapital, men afvikle virksomheden. Den italienske regerings 
argument er baseret på forholdene, som de var, efter at de italienske myndigheder 
havde meddelt deres beslutning om at bevilge finansiel støtte. Det faktiske 
hændelsesforløb ser imidlertid anderledes ud.”133 

 

Dette synspunktet ble fulgt opp av Kommisjonen i France Télécom-vedtaket:134 

 

”Kommissionen understreger i øvrigt, at den, når den skal bedømme overholdelsen 
af samtidighedskriteriet, ikke kan basere sin vurdering af statens adfærd på, hvordan 
andre økonomiske aktører handlede, eftersom statens tilkendegivelser havde 
påvirket markedet og de økonomiske aktørers adfærd. Statens tilkendegivelser i juli 
og flere gange herefter om, at den ville gøre, hvad der måtte være nødvendigt for at 
give selskabet mulighed for at afhjælpe sine finansieringsproblemer, kuldkaster 
således vurderingen af samtidighedskriteriet, da man ikke kan betragte de private 
investorers beslutning som baseret udelukkende på selskabets situation, uanset om 
tilkendegivelserne viser, at der er tale om statsstøtte eller ej. Det 
markedsøkonomiske investorprincip kan tilmed ikke vurderes ud fra 
markedssituationen i december, men må logisk set tage udgangspunkt i et marked, 
hvor situationen ikke er forplumret af tidligere tilkendegivelser og indgreb.”135 

 

 

 
131 Mederer m.fl. (2008), s. 314 pkt. 2.358. 
132 Generaladvokat Geelhoed i forente saker C-328/99 og C-399/00 (2003) Seleco. Eksempelet er hentet fra 

Mederer m.fl. (2008), s. 314 pkt. 2.358. 
133 Generaladvokat Geelhoed, premiss 53. 
134 Kommisjonsvedtak 2006/621/EF. Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 315 pkt. 2.359. 
135 France Télécom, premiss 227. 
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I teorien har dette poenget blitt beskrevet som å ekskludere det offentlige fra å kunne ta 

”første steg”.136 Av det ovenfor beskrevne kan det imidlertid konkluderes med at en 

investering fra det private som hovedsakelig er påvirket av det offentliges opptreden, ikke 

er bevis for at den private investorens samtidige deltagelse er sammenlignbar med det 

offentliges opptreden, og dermed i samsvar med markedsinvestorprinsippet.137  

 

Kriteriene som er utpenslet i rettspraksis er derfor at en privat investors faktiske og 

samtidige deltagelse må skje på tilsvarende vilkår, være av betydning og være en 

økonomisk rasjonell handling som ikke kun basers på påvirkning fra det offentlige, dersom 

den private investorens samtidige deltagelse skal bevise at det offentlige har opptrådt 

markedsmessig. Av dette kan det trekkes flere paraleller til den hypotetiske vurderingen av 

hvordan finne en hypotetisk investors handlemåte.138 Fra den hypotetiske vurderingen kom 

det frem at det offentlige ikke kan sammenlignes med hvem som helst – det må være en 

hypotetisk privat investor som har kapasitet til å gjennomføre samme investering som det 

offentlige. På samme måte vil ikke private investorers samtidige deltagelse være 

sammenlignbar om den er uten betydning – den samtidige private investorens investering 

eller eierandel må derfor ikke være uvesentlig sammenlignet med det offentlige, men være 

av en viss størrelse. En annen paralell er at det er den rasjonelle handling som er 

målestokken for markedsinvestorprinsippet. Logikken er den samme for både den 

hypotetiske og den samtidige vurderingen, man må sammenligne med noe sammenlignbart. 

Dersom den faktiske og samtidige deltagelse fra en privat investor er sammenlignbar, vil 

det offentliges investeringen beviselig være markedsmessig. 

2.6 Særlig praktiske investeringsformer 

I pkt. 2.1-2.5 har jeg vurdert grunnleggende utgangspunkter og prinsipper for vurderingen 

av markedsinvestorprinsippet. I det følgende vurderes markedsinvestorprinsippet konkret 

 

 
136 Hancher m.fl. (2006), s. 76 pkt. 3-069. 
137 Mederer m.fl. (2008), s. 316 pkt. 2.361. 
138 Mer om den hypotetiske vurderingen ovenfor i pkt. 2.4 ”Den hypotetiske private investors karakteristika”. 
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mot to særlig praktiske investeringsformer; kapitaltilførsler og etablering av offentlige 

foretak. 

2.6.1 Kapitaltilførsler 

En kapitaltilførsel til et foretak må skje på vilkår en rasjonell privat investor ville akseptert 

for ikke å innebære offentlig støtte. Det betyr at det offentliges handlingsrom for 

kapitaltilførselen er betydelig, i og med at det offentlige kan tilføre midler til et foretak på 

samme vilkår som en rasjonell privat investor ville godtatt. Ingen situasjon er helt lik en 

annen, så hver kapitaltilførsel må vurderes konkret der alle relevante momenter tas i 

betraktning. I det følgende vil jeg drøfte hvilke momenter rettspraksis har tillagt særlig vekt 

ved vurderingen av om en kapitaltilførsel er markedsmessig. 

2.6.1.1 Avkastning 

En rasjonell privat investor vil vurdere kapitaltilførselen særlig ut fra forventet avkastning. 

Det betyr som regel at foretakets struktur og fremtidsutsikter tilsier en normal avkastning 

innen rimelig tid.  Det er irrelevant hvorvidt avkastningen tar form av utbytte eller 

verdistigning. En privat investor i en markedsøkonomi vil være villig til å bidra til 

egenkapitalfinansiering dersom nåverdien av den forventede fremtidige kontantstrøm fra 

det planlagte prosjektet (dvs. det som tilflyter investoren i form av utbetaling av utbytte 

og/eller verdistigning, justert for risiko) overstiger tilførselen av kapital.139 Relevant for å 

vurdere avkastningspotensialet er særlig resultatregnskap, finansielle nøkkeltall, finansiell 

planlegging og markedssituasjonen.140 Jo mer risikabelt det er å investere, jo høyere 

avkastning forventes av investeringen.  

 

 

 
139 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.1 (1). Det er sikker rett at kapittelet har generell relevans og 

kan anvendes analogisk på alle foretak, se Alterskjær m.fl. (2008), s. 92 note 141. 
140 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.1. 
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Det offentligs posisjon i foretaket har betydning for avkastningsvurderingen. Synspunktet 

ble uttalt av Domstolen allerede i Boch-dommen:141 

 

“In the case of an undertaking whose capital is almost entirely held by the public 
authorities [min uthevelse], the test is, in particular [min uthevelse], whether in 
similar circumstances a private shareholder, having regard to the forseeability of 
obtaining a return … would have subscribed the capital in question.”142 

 

Oppfatningen er også fulgt opp i retningslinjene for offentlig støtte. 143 Begrunnelsen for 

oppmerksomheten mot kapitaltilførsler til foretak der det offentlige har en sterk posisjon er 

at faren for offentlig støtte er særlig stor der et foretak har sterke forbindelser med 

offentlige myndigheter.144 For kapitaltilførsler til slike foretak er det derfor særlig viktig å 

vurdere om avkastningen er i samsvar med hva en rasjonell privat investor ville krevd.  

 

Avkastningsperspektivet kan være både kortsiktig og langsiktig. Dersom eksempelvis en 

rasjonell privat investor tilfører midler for å redde foretaksgruppens omdømme og 

lignende, vil det egentlige hensynet være profittmaksimering og avkastningsperspektivet 

langsiktig.145 

 

Det må imidlertid eksistere et avkastningsperspektiv. I Alfa Romeo-dommen146 uttalte 

Domstolen at: 

 

 

 
141 Sak 40/85 (1986). 
142 Boch, premiss 13. 
143 Retningslinjene for offentlige støtte, del VI kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 3 (4). 
144 Retningslinjene for offentlige støtte, del VI kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 3 (4). 
145 Mer om dette ovenfor i pkt. 2.4.3.1 ”Eiereffekten, kort- og langsiktige investeringer”. 
146 Sak C-305/89 (1991). 
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”I betragtning af Alfa Romeo' s forringede driftsresultater i 1984 og 1985, som 
bestod i stærkt stigende tab, en forøgelse af nettogælden og en negativ 
bruttofinansieringsmargen, har Kommissionen med føje kunnet antage, at en privat 
investor, selv om denne opererer på koncernplan i en større økonomisk 
sammenhæng, ikke under de for en markedsøkonomi normalt gældende vilkår 
havde kunnet påregne, ej heller på længere sigt,[min uthevelse] at den investerede 
kapital, som i 1986 androg i alt 1 387,5 mia. LIT, ville give en rimelig 
forrentning.”147 

 

Domstolen gav derfor Kommisjonen medhold i at kapitaltilførselen innebar en økonomisk 

fordel til foretaket. Det betyr at dersom kapitaltilførselen ikke en gang på lang sikt vil gi 

avkastning, må det bli snakk om støtte. 

 

I visse tilfelle kan investorene være pålagt ved lov å tilføre ytterligere egenkapital til 

foretak som på grunn av vedvarende tap har fått redusert sitt kapitalgrunnlag til under et 

bestemt nivå. I den forbindelse kan det hevdes at kapitaltilførselen ikke kan anses som 

støtte selv om den ikke vurderes å gi god avkastning fordi den bare går ut på å oppfylle en 

lovfestet forpliktelse. I følge ESA er imidlertid denne forpliktelsen mer formell enn reell.148 

Investorer i en markedsøkonomi må i en slik situasjon også vurdere alle andre muligheter, 

herunder muligheten til å avvikle eller på annen måte redusere sin investering. Dersom en 

slik avvikling eller reduksjon viser seg å være en finansielt sett sunnere løsning når det tas 

hensyn til følgene for gruppen, og den likevel ikke gjennomføres, må enhver etterfølgende 

kapitaltilførsel eller annen offentlig intervensjon betraktes som støtte.149  

2.6.1.2 Særlige forhold ved den aktuelle sektor 

Fellesskapsdomstolene har også lagt vekt på hvilken sektor foretaket opererer i ved 

vurderingen av om en kapitaltilførsel er markedsmessig. Utsiktene i den aktuelle sektoren 

 

 
147 Alfa Romeo, premiss 21. 
148 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI, kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.1 (2). 
149 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI, kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.1 (2). 
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er avgjørende for avkastningen, og overkapasitet innenfor EØS i den aktuelle sektor er et 

typisk handikap.150 Dersom den aktuelle sektor står ovenfor særlige vanskeligheter kan det 

tilsi at en kapitaltilførsel innebærer en økonomisk fordel til foretaket.151 Hvilken sektor 

foretaket opererer i, har også betydning for risikovurderingen. Investeringer i 

luftfartssektorene innebærer normalt høyere risiko enn investeringer i banksektoren. 

 

I Alfa Romeo-dommen152 var det ikke vedtatt noen omstruktureringsplan: 

 

”som navnlig skulle sikre en nedskæring af den overskydende produktionskapacitet, 
som findes inden for hele automobilsektoren, en forbedring af produktiviteten for 
den eksisterende kapacitet og en væsentlig nedsættelse af 
produktionsomkostningerne [derfor] kunne Kommissionen med føje antage, at de 
omtvistede kapitalindskud alene havde til formål at dække den støttemodtagende 
virksomheds underskud for at sikre dens fortsatte beståen.”153 

 

Det var altså særlige forhold i den aktuelle sektoren som det måtte tas hensyn til ved 

vurderingen av avkastningspotensialet. Som følge av dette kom Domstolen til at 

Kommisjonen med rette hadde lagt til grunn at: 

 

”en privat investor ikke under de for en markedsøkonomi normalt gældende vilkår 
ville have indvilliget i at yde de … foretagne kapitalindskud, selv om den 
pågældende investor måtte have ført en langsigtet politik uden at søge øjeblikkelig 
forrentning, hvorfor Kommissionen med føje har kvalificeret kapitalindskuddene 
som statsstøtte.154 

 

Et annet eksempel hvor fellesskapsdomstolen har lagt vekt på hvilken sektor foretaket 

opererer i er ENI-Lanerossi.155 Selskapet opererte i en bransje som var i en økonomisk 

 

 
150 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI ”Public authorities' holdings”, (6) litra b), andre punkt. 
151 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI ”Public authorities' holdings”, (6) litra d), andre punkt. 
152 Sak C-305/89 (1991). 
153 Alfa Romeo, premiss 22. 
154 Alfa Romeo, premiss 23. 
155 C-303/88 (1991). 
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krise som følge av alvorlige tilpasningsproblemer på grunn av strukturbetinget 

overkapasitet, lave priser og skarp konkurranse, både i og utenfor fellesskapet.156 Som en 

følge av dette, og fordi ENI-Lanerossi opprettholdt støtten i et så langt tidsrom, kom 

Domstolen til at vedtaket fra Kommisjonen var riktig. Dekningen av tapene var ikke i 

samsvar med markedsinvestorprinsippet.  

2.6.1.3 Gjentatte kapitaltilførsler 

Ved vurderingen av om en kapitaltilførsel innebærer støtte, har fellesskapsdomstolene noen 

ganger ansett det nødvendig å vurdere tilfeller av gjentatte kapitaltilførsler samlet. I 

utgangspunktet skal hver kapitaltilførsel til samme foretak vurderes for seg.157 Tidligere 

kapitaltilførsler er derfor i utgangspunktet irrelevant i forhold til kapitaltilførselen som 

vurderes, og tidligere tilfeller av offentlig støtte medfører ikke automatisk at den aktuelle 

kapitaltilførsel innebærer offentlig støtte. Noen ganger er det imidlertid nødvendig å se 

kapitaltilførslene i sammenheng. I BP Chemicals-dommen158 uttalte Førsteinstanseretten at 

selv om: 

 

”en offentlig virksomhed allerede har foretaget kapitalindskud, der betegnes som 
»støtte«, i sit datterselskab, ikke i sig selv udelukker muligheden af, at et senere 
kapitalindskud kan betragtes som en investering, der opfylder kriteriet med den 
private investor, der virker under markedsøkonomiske vilkår. Retten finder dog, at 
det i en sag som den foreliggende, som vedrører tre kapitalindskud foretaget af 
samme investor i en toårig periode, og hvoraf de to første ikke har givet noget 
afkast, tilkommer Kommissionen at undersøge, om det er rimeligt at udskille det 
tredje indskud fra de to første og betragte det som en selvstændig investering, som 
opfylder kriteriet med den private investor.  
 
Retten finder, at der blandt de elementer, der har relevans for bedømmelsen af, om 
det er rimeligt at udskille det tredje kapitalindskud fra de to første og betragte det 
som en selvstændig investering, der opfylder kriteriet med den private investor, kan 
nævnes bl.a. den tidsmæssige rækkefølge af kapitalindskuddene, disses formål samt 

 

 
156 ENI-Lanerossi, premiss 23 flg. 
157 Mederer m.fl., (2008), s. 322 pkt. 2.384. 
158 Sak T-11/95 (1996). Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 322 pkt. 2.384 note 1033. 
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datterselskabets situation på det tidspunkt, hvor beslutningerne om de enkelte 
indskud blev truffet.”159 

 

Dersom flere kapitaltilførsler har en særskilt nær sammenheng, for eksempel at de tilføres 

fra samme investor og skjer i løpet av kort tid, kan det derfor være nødvendig å vurdere 

tilførslene under ett.160 

 

Det kan også tenkes andre praktiske tilfeller hvor man må se kapitaltilførslene i 

sammenheng. En investering kan ansees lønnsom dersom noen av utgiftene som den fører 

med seg ikke er tatt med i betraktning, fordi det eksempelvis har blitt gjort tidligere og 

allerede klarert i forhold til forbudet mot offentlig støtte. I slike tilfelle er det viktig å unngå 

og regne med kostnadene to ganger ved vurderingen av markedsinvestorprinsippet. Det er 

særlig viktig å avgjøre hvorvidt inntekter assosiert med den siste investeringen virkelig er 

ytterligere og særegne, og ikke et resultat av kombinerte intervensjoner som har funnet sted 

over tid.161 

 

I denne sammenheng kan det spørres hvorvidt en kapitaltilførsel som skjer kort tid etter 

krav om tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte fra samme foretak, kan ansees som en 

markedsmessig investering. Avgjørende for en uavhengig vurdering av den siste 

kapitaltilførselen er at tidligere ulovlig tildelt kapitaltilførsel er fullstendig tilbakebetalt, 

siden det åpner for en vurdering av den aktuelle kapitaltilførsel som er upåvirket av 

tidligere tiltak.162 

2.6.1.4 Ekstern vurdering av kapitaltilførselen 

En ekstern ekspertvurdering av kapitaltilførselen kan være et bevis for at kapitaltilførselen 

er i samsvar med markedsinvestorprinsippet. En slik vurdering er et tiltak det offentlige 

 

 
159 BP Chemicals, premiss 170-171. 
160 Mederer m.fl. (2008), s. 322 pkt. 2.384. 
161 Mederer m.fl. (2008), s. 322 pkt. 2.385. 
162 Mederer m.fl. (2008), s. 322 pkt. 2.386.  
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ofte foretar seg. En forutsetning for å tillegge den eksterne vurdering vekt i det offentliges 

favør er at deres forslag faktisk følges. En ekspertvurdering må vurderes nøye og være 

begrunnet for å tillegges vekt.163 En ekspertvurdering som tilkommer etter at 

kapitaltilførselen har funnet sted, må også tillegges mindre vekt enn en ekspertvurdering 

som ble foretatt i forkant av kapitaltilførselen. En rasjonell privat investor vil vanligvis ikke 

innhente en ekspertvurdering i ettertid for å ”bevise” at den var markedsmessig, men 

benytte seg av ekspertisen i forkant for å vurdere om kapitaltilførselen er en god 

investering. 

2.6.1.5 Kryssubsidiering som kapitaltilførsel 

En særlig form for kapitaltilførsel er overføringer innenfor en foretaksgruppe 

(kryssubsidiering). Dersom det offentlige foretaket både utfører offentlige tjenester og 

konkurranseutsatt virksomhet, kan det oppstå spørsmål om ulovlig kryssubsidiering 

mellom de forskjellige delene av virksomheten. Kryssubsidiering fra skjermet til 

konkurranseutsatt virksomhet kan innebære at den konkurranseutsatte delen av 

virksomheten får økonomiske fordeler fra offentlige midler i strid med forbudet mot 

offentlig støtte.164 I forhold til markedsinvestorprinsippet vil ikke en privat investor være i 

samme posisjon som det offentlige med både å drive offentlige tjenester og 

konkurranseutsatt virksomhet. Dersom et privat foretak er engasjert av det offentlige i 

utførselen av offentlige tjenester, vil uansett hele den private virksomheten være 

konkurranseutsatt. Dersom det offentliges posisjon misbrukes slik at midler fra den 

skjermede virksomheten kommer den konkurranseutsatte delen til gode, vil det derfor være 

i strid med markedsinvestorprinsippet siden et privat foretak ikke kunne oppnådd samme 

økonomiske goder på markedet ellers. Det er derfor viktig med et klart organisatorisk og 

 

 
163 Argumentet kan overføres fra hvordan en takstmanns vurdering av markedsprisen ved salg av fast eiendom 

må undersøkes om er godt begrunnet og ikke bare legges til grunn uten videre, jfr. Mederer m.fl. (2008), s. 

333 pkt. 2.421 og sak T-274/01 (2004) Valmont, premiss 72. Mer om dette i pkt. 5.1.2.1. 
164 Alteskjær m.fl. (2008), s. 100 pkt. 8.3.3. 
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regnskapsmessig skille mellom den skjermede og konkurranseutsatte delen av det 

offentlige foretaket.165 

2.6.2 Etablering av offentlige foretak 

En form for offentlig investering er etablering av offentlige foretak. Ved etablering av 

offentlige foretak kan det opprettede foretaket motta en økonomisk fordel dersom 

etableringen ikke skjer i samsvar med hva en rasjonell privat investor ville gjort ved 

etableringen av et tilsvarende foretak. I det følgende vurderes hvordan en rasjonell privat 

investor forholder seg til situasjoner som kan oppstå ved etablering av foretak, og hvilke 

momenter som har blitt vektlagt i praksis for å avgjøre om en etablering av et offentlig 

foretak kommer i konflikt med støtteforbudet. 

2.6.2.1 Åpningsbalansen må avspeile den reelle verdien av tilførte aktiva 

En privat investor vil kreve at det etablerte foretaket gir avkastning. En riktig verdsettelse 

av tilførte verdier er avgjørende for å vurdere avkastningskravet.166 Dersom det 

økonomiske grunnlaget som er angitt for foretaket ved opprettelsen ikke er korrekt, kan 

også det i seg selv tilsi at foretaket har mottatt en økonomisk fordel. En privat investor er 

ikke interessert i å ”gi bort” verdier. Ved etablering av offentlige foretak må det derfor tas 

stilling til om åpningsbalansen avspeiler den reelle verdien av tilførte aktiva. 

 

I Arcus-saken167 hadde det helstatlige holdingselskapet Arcus AS blitt fisjonert fra AS 

Vinmonopolet. Arcus ble verdsatt til 357 millioner NOK. ESA hadde innvendinger til 

verdsettingen av anleggsmidler, slik at differansen mellom reell og bokført verdi utgjorde 

en økonomisk fordel til det etablerte foretaket. Dette ble særlig begrunnet med at foreslått 

drift i Bergen og Trondheim innebar en underoptimal struktur for selskapet i forhold til ved 

 

 
165 For en nærmere redegjørelse av tjenester av allmenn økonomisk betydning og kryssubsidiering, se 

Alterskjær m.fl. (2008), kap. 11. 
166 Alterskjær m.fl. (2008), s. 98. 
167 ESAs vedtak 339/98/COL. Eksempelet er hentet fra Alterskjær m.fl. (2008), s. 98 note 154. 
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Arcus’ nye anlegg i Oslo. Av den grunn mente ESA at norske myndigheters vurdering 

avvek fra måten en rasjonell investor som følger markedsøkonomiske prinsipper ville ha 

handlet på, ut fra de opplysninger som var tilgjengelige på det tidspunkt Arcus ble etablert. 

Det burde ha fremstått som åpenbart at det forholdsvis raskt ville oppstå overkapasitet, og 

at dette ville fristille anleggene i Bergen og Trondheim til alternativ virksomhet eller salg i 

overskuelig fremtid. ESA konkluderte derfor med at beslutningen om å opprettholde 

produksjonsvirksomhetene i Bergen og Trondheim var i strid med handlemåten til en 

rasjonell privat investor. Verdsettingen av Arcus som et selskap i drift burde vært basert på 

den forretningsstruktur som tilsvarte den økonomisk mest gunstige bruk av eiendelene. 

ESA kom til at verdien av anleggsmidlene og egenkapitalen i Arcus’ åpningsbalanse var 

satt 205 millioner NOK for lavt. 

 

I tillegg mente ESA kapitalkostnadene, det vil si kostnadene ved å tilføre midler til et 

selskap, var vurdert feil. Det innebar at nåverdien av Arcus’ netto kontantstrøm fra aktiva 

var undervurdert med 59 millioner NOK. Egenkapitalen ble derfor oppskrevet til det reelle 

nivå som ble anslått å være 621 millioner NOK. 

 

Ved overføring av fast eiendom til et nyetablert offentlige selskap bør eiendommene prises 

i samsvar med prinsippene beskrevet under pkt. 5.1 ”Salg av offentlig fast eiendom”, for å 

sikre at overføringen ikke kommer i konflikt med forbudet mot offentlig støtte. 

2.6.2.2 Omstruktureringsmidler 

Både offentlige og private eiere kan mene det er nødvendig å tilføre 

omstruktureringsmidler for å dekke kostnader ved organisasjonsmessige endringer som 

etablering av foretak.168 En rasjonell privat investor vil ikke tilføre omstruktureringsmidler 

til fri disposisjon, men kreve at de brukes til dets formål og sette tydelige krav til bruken av 

 

 
168 Alterskjær m.fl. (2008), s. 98. 
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dem. Dersom det offentlige tilfører omstruktureringsmidler uten krav og kontroll med 

bruken vil det derfor kunne være i strid med markedsinvestorprinsippet. 

 

I Arcus-saken169 fikk Arcus tildelt omstruktureringsmidler ved opprettelsen. ESA benektet 

ikke at en rasjonell investor som handler etter markedsøkonomiske prinsipper og utsikter til 

fortjeneste på lengre sikt, kan avsette til dels store beløp for å beskytte verdien av sine 

investeringer, uten at det i seg selv innebar offentlig støtte. I dette tilfelle var imidlertid de 

tildelte omstruktureringsmidlene: 

 

”betydelige i forhold til eiendelenes verdi. Dette kommer særlig klart fram ved å 
sammenligne størrelsen på omstruktureringsmidlene med selskapets åpningsbalanse 
og beregnede likvidasjonsverdi. Arcus’ likvidasjonsverdi ble beregnet til NOK 387 
millioner etter fradrag av lovfestede forpliktelser overfor de ansatte og andre 
avviklingskostnader … På grunnlag av et slikt beløp ville en rasjonell investor ikke 
ha tilført NOK 226 millioner, for deretter å konstatere at selskapet etter 
kapitaltilførselen ikke var verdt mer enn NOK 357 millioner. Bare dersom 
eiendelenes realverdi var satt vesentlig høyere, ville en tilførsel av denne 
størrelsesorden være økonomisk forsvarlig. Dette underbygger det som er påpekt 
ovenfor, nemlig at åpningsbalansen ikke viser selskapets reelle verdi.” 170 

 

Utdraget taler for seg. I tillegg mente ESA at det på tidspunktet Arcus ble etablert var 

betydelig usikkerhet både med hensyn til hvilke omstruktureringskostnader som faktisk 

ville oppstå og når disse kostnadene faktisk ville måtte dekkes. 

 

”I en slik situasjon finner Overvåkningsorganet at selv om det ville være forsvarlig 
å avsette et visst beløp allerede ved etableringen, ville en rasjonell investor ikke 
akseptere og dekke omstruktureringskostnader som ennå ikke var oppstått, eller å 
tilføre midler ut over det som var nødvendig for dette formål.”171 

 

 

 
169 Mer om saksforholdet ovenfor i pkt. 2.6.2.1 ”Åpningsbalansen må avspeile den reelle verdien av tilførte 

aktiva”. 
170 Arcus-saken, del II pkt. 2.2. 
171 Arcus-saken, del II pkt. 2.2. 
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ESA fant det heller ikke godtgjort at det var knyttet bestemte vilkår til 

omstruktureringsmidlene. Heller motsatt: 

 

”ble midlene overført til Arcus til fri disposisjon, slik at selskapet har kunnet 
bokføre betydelige beløp av omstruktureringsmidlene som ekstraordinær inntekt. 
Med andre ord kan deler av omstruktureringsmidlene ikke anses som annet enn 
driftsstøtte, som i regelen er uforenlig med EØS-avtalens artikkel 61.”172  

 

Som følge av dette kom ESA til at 100,4 millioner NOK som var ført som ekstraordinær 

inntekt, 56,7 millioner NOK som stod ubrukt og 30 millioner NOK bevilget til miljøtiltak 

innebar støtte. 

2.6.2.3 Opprettes det offentlige foretaket med gunstigere rammebetingelser enn 

private foretak? 

Med rammebetingelser menes i denne sammenheng ytre forhold som stiller krav til 

hvordan en virksomhet skal drives. Det offentlige er i en særegen posisjon til å unnta 

foretak fra lovpålagte krav. Dersom det offentlige fritar egne foretak fra lovpålagte 

økonomiske byrder som en privat investor ikke har mulighet til ovenfor sine foretak er 

spørsmålet om det offentlige foretaket mottar en økonomisk fordel siden en privat investor 

ikke kan endre lovverket til gunst for sitt foretak.173 

 

Entra-saken174 gjaldt omorganiseringen av det offentlige organet Statens bygge- og 

eiendomsdirektorat og opprettelsen av Entra Eiendom AS (Entra). I den forbindelse ble det 

gitt en særlov som innebar fritak fra dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved 

 

 
172 Arcus-saken, del II pkt. 2.2. I forhold til om støtte kan godkjennes etter unntakene i EØS-avtalen går det et 

grunnleggende skille mellom driftsstøtte og investeringsstøtte. Retningslinjer og gruppeunntak åpner i stor 

utstrekning for at det kan gis offentlig støtte til investeringer, men det er klare begrensninger på muligheten 

for å gi driftsstøtte. Hovedregelen er at ESA ikke godkjenner driftsstøtte. For en nærmere redegjørelse se 

Alterskjær m.fl. (2008), s. 83 pkt. 6.5.2. 
173 Alterskjær m.fl. (2008), s. 98. 
174 ESAs vedtak 318/05/COL. Eksempelet er hentet fra Alterskjær m.fl. (2008), s. 99 note 157. 
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hjemmelsoverføring av eiendommene til Entra i grunnboken. Vanligvis utløses plikten til å 

betale dokumentavgift nettopp ved registrering av overføring av hjemmel til et annet 

rettssubjekt. Rettighetsinnehaveren står imidlertid fritt til å tinglyse sine rettigheter for å 

beskytte dem ovenfor tredjemenn. ESA mente at en privat ikke hadde samme mulighet som 

det offentlige til å oppnå hjemmelsoverføring med de ekstinksjons- og kreditorfordeler som 

følger, og samtidig ikke betale dokumentavgift.175 Av prinsipielle hensyn kom også ESA til 

at avgiftfritaket utgjorde en økonomisk fordel tross norske myndigheters subsidiære 

påstand om at det ikke medførte noen endringer i Entras åpningsbalanse.176 ESA 

konkluderte derfor med at Entra ved dokumentavgifts- og tinglysningsgebyrfritaket mottok 

en økonomisk fordel som måtte innkreves av den norske stat.  

 

Det betyr at om det offentlige etablerer et foretak med gunstigere rammebetingelser enn en 

rasjonell privat investor ville hatt mulighet for og vært villig til, er det ikke i samsvar med 

markedsinvestorprinsippet.177 

2.7 Investeringen må ikke overprøves i etterpåklokskapens navn  

Dersom tilsynsorganene eller domstolene skal overprøve investeringen for å sjekke om den 

er i samsvar med markedsinvestorprinsippet er det avgjørende å vurdere investeringen fra 

riktig tidsmessig utgangspunkt. Som uttalt i Stardust Marine-dommen178 skal det: 

 

”foretages en vurdering af situationen, som den var på det tidspunkt, da de 
finansielle støtteforanstaltninger blev truffet, og at der ikke må tages hensyn til 
omstændighederne, som de har udviklet sig sidenhen.”179 

 

 

 
175 Entra-saken, del II pkt. 1.3.1. 
176 Entra-saken, del II pkt. 1.3.2. 
177 Mer om Entra-saken i pkt. 8.2 ”Et videre anvendelsesområde?” 
178 Sak C-482/99 (2002). 
179 Stardust Marine, premiss 71. 
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Det er med andre ord virkningen av investeringen ”at the moment the investment/financing 

decision is made ”,180 ikke virkningen i ettertid eller å se på det endelige resultatet av 

investeringen. Det er lett å sitte med fasiten i hånden og si at investeringen ikke var 

fornuftig, og av den grunn innebar støtte, noe annet er å sette seg inn i det offentliges 

situasjon da investeringen faktisk ble bestemt. Som uttalt av ESA er det utelukket ”using 

the benefit of hindsight to state that the provision of public funds constituted state aid on 

the sole basis that the out-turn rate of return was not adequate.”181 

 

I tillegg til at vurderingen må gjøres med utgangspunkt i investeringstidspunktet eller 

beslutningstidspunktet, så må vurderingen ta ”hensyn til de oplysninger, som var 

tilgængelige, og den forventede udvikling”182 på dette tidspunktet. Ikke informasjon 

tilkommet i ettertid. En privat investor vil vanligvis ha tilgang til opplysninger som gjør det 

mulig å bedømme om det er riktig å foreta investeringen.183 Hvor omfattende og detaljerte 

opplysninger som gis fra foretaket det vurderes å investere i kan variere alt etter 

finansieringens art og omfang, forbindelsen mellom foretaket og eieren og til og med 

foretakets tidligere evne til å gi rimelig avkastning.184 En privat vil vanligvis ikke stille 

ytterligere midler til rådighet for et foretak uten å ha mottatt ”the appropriate level of 

information.”185 Det må derfor sammenlignes med hva en rasjonell privat investor ville 

 

 
180 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 5 (2). 
181 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 5 (2). 
182 Stardust Marine, premiss 70. 
183 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 5 (5). 
184 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 5 (5). 
185 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 5 (5). 
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undersøkt for å få informasjon, og hva en rasjonell privat investor faktisk ville gjort med 

tilsvarende informasjon som det offentlige på investeringstidspunktet. 

 

Det kan spørres om poenget om at vurderingen ikke skal gjøres ”i etterpåklokskapens 

navn” er symmetrisk. Det vil si om en utvikling i det offentliges favør ved at det viser seg 

at investeringen faktisk gav god avkastning, beviser at investeringen er i samsvar med 

markedsinvestorprinsippet og ikke utgjør en økonomisk fordel til foretaket.186 Som nevnt 

vil ikke en investering i samsvar med hva en rasjonell privat investor ville godtatt, som 

faktisk utvikler seg uheldig, kunne brukes i det offentliges disfavør. Betyr det også at en 

usunn investering som likevel i ettertid viser seg å gi god avkastning, heller ikke kan 

brukes som argument til fordel for at den offentlige investeringen var markedsmessig? ESA 

er av den oppfatning at på grunn av den risiko som er knyttet til enhver investering vil ikke 

alle prosjekter bli lønnsomme, og at derfor vil visse investeringer kunne gi en lavere 

avkastning enn det som er vanlig, eller til og med mislykkes fullstendig.187 ESAs holdning 

til spørsmålet er at det bare vil foreligge offentlig støtte dersom ”there are no objective [min 

uthevelse] grounds to reasonably expect that an investment gives an adequate rate of 

return”.188 Tvilen kommer med andre ord den offentlige investoren til gode. En utvikling 

som viser at investeringen gav god avkastning vil ikke føre til at det automatisk kan 

utelukkes at det er gitt støtte. Det er imidlertid ikke til å komme forbi at et positivt utfall av 

investeringen viser at investeringen ikke var helt urimelig. Det kan derfor brukes som 

argument for å bekrefte vurderingen med utgangspunkt i beslutningstidspunktet.189 

 

 

 
186 Mederer m.fl. (2008), s. 317 pkt. 2.368. 
187 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 5 (2). 
188 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel “Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 5 (1). 
189 Mederer m.fl. (2008), s. 317 pkt. 2.369. 
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Et interessant poeng i denne forbindelse er at domstolenes prøvelse av tilsynsorganenes 

vedtak skal prøves ut i fra tilsynsorganets informasjon på beslutningstidspunktet for 

vedtaket. Som uttalt i Valmont-dommen190 skal: 

 

”retmæssigheden af en beslutning om støtte vurderes i forhold til de oplysninger, som 
Kommissionen kunne have på det tidspunkt, da den vedtog den. Som Kommissionen 
med føje har anført, har dette princip som følge, at selv om der intet er til hinder for, 
at en sagsøger fremfører et retligt anbringende til støtte for annullation af en sådan 
beslutning, som ikke er blevet fremført af denne part som deltager i den formelle 
undersøgelsesprocedure, kan der ikke fremføres argumenter vedrørende faktiske 
forhold, som Kommissionen ikke var bekendt med, og som sagsøgeren ikke har 
oplyst Kommissionen om under undersøgelsesproceduren”.191 

2.8 Kritikk av markedsinvestorprinsippet 

Markedsinvestorprinsippet har ofte blitt kritisert for å være mangelfullt og uanvendelig.192 

Etter min mening er det lett å se problemer med markedsinvestorprinsippet og påpeke 

sammenligningsproblemer mellom offentlige og private investorer, men samtidig har jeg 

erfart at i takt med økt kunnskapsnivå om prinsippet har skepsisen dalt. Jeg mener 

markedsinvestorprinsippet er et godt verktøy for å ta stilling til om den offentlige 

investeringen innebærer støtte. Praksis har også vist det vanskelig å finne et mer anvendelig 

verktøy. Jeg vil i det følgende påpeke de mest diskuterte og opplagte problemområdene. 

 

Det mest opplagte problemet er at det offentlige har en særegen soliditet og at det kan være 

vanskelig å skille det offentliges rolle som offentlig myndighet og offentlige markedsaktør. 

Det er vanskelig for det offentlige å ikke bli influert av ”offentlige” hensyn, bevisst eller 

ubevisst, når det opptrer i markedet. Det offentlige er i en særegen posisjon, med tilnærmet 

ubegrensede midler og av en ikke sammenlignbar størrelse. Som påpekt av 

Førsteinstanseretten i Westdeutsche Landesbank-dommen:193 

 

 
190 Sak T-274/01 (2004). 
191 Valmont, premiss 102. 
192 Hancher m.fl. (2006), s. 74 pkt. 3-067. 
193 Forente saker T-228/99 og T-233/99 (2003). 
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“Ligebehandlingsprincippet forbyder nemlig, at sammenlignelige tilfælde behandles 
forskelligt, og dermed, at visse erhvervsdrivende stilles dårligere i forhold til andre, 
uden at denne forskellige behandling er tilstrækkeligt begrundet i objektive 
forskelle af en vis vægt. … Den offentlige investor befinder sig imidlertid ikke i 
samme situation som den private investor. Den private investor kan kun tage sine 
egne ressourcer med i betragtning ved finansieringen af sine investeringer og hæfter 
derfor for konsekvenserne af sine valg med sin formue. Den offentlige investor har 
derimod adgang til ressourcer, der følger af udøvelse af offentlig myndighed, 
navnlig de ressourcer, der hidrører fra skatter. Da situationen for de to typer 
investorer ikke er den samme, kan det forhold, at der tages hensyn til den 
opmærksomme private investors adfærd for at vurdere den offentlige investors 
adfærd, ikke udgøre en forskelsbehandling af den offentlige investor.”194  

 

Førsteinstansretten fant imidlertid ingen bedre tilnærming til problemet enn 

sammenligningen med en rasjonell privat investor.195 Det er opplagt lettere å se 

sammenligningen private investorer i mellom. Men en sammenligning med noe er bedre 

enn intet. Det gir holdepunkter og gjør vurderingen av om tiltak innebærer støtte lettere. 

Etter min mening blir ikke vurderingen bare lettere, men det øker vurderingens legitimitet 

at vurderingen innebærer å sammenligne med noe og ikke er ”tilfeldig”. Jeg mener 

markedstesten er en god test for å avgjøre om offentlige tiltak er forenelig med forbudet 

mot offentlig støtte. Det hjelper også det offentlige å ha holdepunkter når de skal vurdere 

egne tiltak, så de ikke kommer i konflikt med forbudet mot offentlig støtte. 

Markedsinvestorprinsippet har selvfølgelig sine begrensninger og svakheter. Det kommer 

særlig på spissen i situasjoner hvor det ikke finnes noen ”markedsreferanser” som 

beskrevet i pkt. 2.4.3.3. For slike tilfelle er det offentlige i en særegen situasjon og 

sammenligningen nærmest utopisk. Vurderingen for slike tilfelle blir i bunn en rasjonell 

økonomisk tilnærming. 

 

 

 
194 Westdeutsche Landesbank, premiss 272. 
195 Hancher m.fl. (2006), s. 74 note 59. 
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Kravet til at det offentlige må opptre som en rasjonell privat investor kan også kritiseres 

som i strid med likebehandlingsprinsippet. Etter min mening er det klart at det offentlige 

behandles strengere enn private, det private kan jo opptre så irrasjonelt det ønsker uten å 

komme i konflikt med støtteforbudet. Imidlertid vil forbudet mot offentlig støtte miste hele 

sin verdi om det ikke ble stilt krav til at det offentlige må opptre som en rasjonell privat 

investor. Noe annet ville ført til at det offentlige kunne argumentert fra sitt subjektive 

ståsted for hvorfor investeringen var fornuftig og det ville ført til en uthuling av 

støtteforbudet. For at støtteforbudet skal ha en virkning må derfor vurderingen være 

objektiv av om det offentlige har opptrådt i samsvar med en rasjonell privat investor. 

 

Det kan også påstås at investorskjønnet er en svakhet ved markedsinvestorprinsippet siden 

det åpner for at det offentlige har et handlingsskjønn, og ikke gir et ”eksakt svar” på hva 

som er akseptabelt i forhold til støtteforbudet. Jeg mener imidlertid dette er en styrke ved 

prinsippet. Det både styrker likebehandlingen av offentlige og private, og gjør vurderingen 

enklere for det offentlige, siden de kan opptre innenfor et akseptabelt handlingsrom for en 

rasjonell privat investor. Et investorskjønn er også uunngåelig. Det finnes ikke noe 

fasitsvar på hvorledes en rasjonell privat investor ville handlet. 
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3 Markedskreditorprinsippet  

Alle økonomiske tiltak foretatt av det offentlige i markedet kan sammenlignes med hva 

som er normal markedsmessig opptreden. Det gjelder også for tilfeller der det offentlige 

opptrer som kreditor, og markedskreditorprinsippet er første markedstest utviklet av 

fellesskapsdomstolene på grunnlag av prinsippene fra markedsinvestorprinsippet.196 

Markedskreditorprinsippet er en tilpasset markedstest for å vurdere tilfeller der det 

offentlige opptrer som kreditor. Markedskreditorprinsippet ble første197 gang benyttet av 

Domstolen i Tubacex198 og har blitt videreutviklet i blant annet HAMSA,199 Lenzing200 og 

GEA201.202 Anvendelsen av markedskreditorprinsippet går ut på å sammenligne den 

offentlige kreditorens oppførsel med handlemåten til en rasjonell privat kreditor.  

 

Det offentliges svikt eller tilbakeholdenhet med å kreve tilbakebetalt utestående beløp 

tilsier at debitor mottar en økonomisk fordel, dersom det offentliges oppførsel er ulik hva 

en rasjonell privat kreditor ville foretatt seg.203 Markedskreditorprinsippet er ikke bare 

anvendelig ovenfor utestående lån, men også andre utestående krav som skatt, 

arbeidsgiveravgift og andre innbetalinger til det offentlige.204 Dersom det offentlige 

 

 
196 Hancher m.fl. (2006), s. 74 pkt. 3-066. 
197 Hancher m.fl. (2006), s. 78 pkt. 3-072 og Mederer m.fl. (2008), s. 339 pkt. 2.443 og Faull & Nikpay 

(2007), s. 1712 pkt. 16.22 og Arhold (2007), note 58. 
198 Sak C-342/96 (1999), premiss 48. 
199 Sak T-152/99 (2002). 
200 Sak T-36/99 (2004). 
201 Sak C-276/02 (2004). 
202 Hancher m.fl. (2006), s. 78 pkt. 3-072. 
203 Hancher m.fl.(2006), s. 78 pkt. 3-072. 
204 Mederer m.fl. (2008), s. 206 pkt. 2.48. 
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tolererer forsinket betaling av skyldig beløp, i strid med en rasjonell privat kreditors 

handlemåte, mottar foretaket en økonomisk fordel lik kreditten. Det offentlige må derfor 

kreve inn pengene sine slik en rasjonell privat kreditor ville gjort det for ikke å risikere å 

komme i konflikt med støtteforbudet.205 

 

Det er forskjell på hensyn en privat kreditor tar i betraktning og hensyn en privat investor 

tar i betraktning. Dersom den offentlige kreditoren opptrer i samsvar med handlemåten til 

en rasjonell privat kreditor, vil ikke den offentlige kreditoren risikere å yte støtte til 

debitorforetaket i strid med forbudet mot offentlig støtte. I det følgende vurderes hvordan 

prinsippene fra markedsinvestorprinsippet har blitt tilpasset i rettspraksis for å vurdere 

tilfeller hvor det offentlige opptrer som en kreditor, og hvilke momenter 

fellesskapsdomstolen har tillagt særlig vekt ved vurderingen av 

markedskreditorprinsippet.206
 

3.1 En rasjonell privat kreditors hovedformål er å sikre utestående krav og 

minimalisere eventuelle tap 

Som beskrevet under markedsinvestorprinsippet vil en privat investors hovedformål være å 

maksimere profitten og velge det gunstigste alternativet for sine investeringer. En privat 

investor står fritt med hvordan midlene skal disponeres. I forhold til innkreving av gjeld, 

må dette nyanseres. Til forskjell fra en privat investor, vil ikke en privat kreditor ha den 

samme friheten til å flytte kravet og benytte midlene slik han ønsker. En privat kreditors 

eneste alternativ er å forsøke og sikre kravet, og eventuelt minimalisere tapet. 

 

 

 
205 Sak C-342/96 (1999) Tubacex. 
206 Tiltak som behandles under markedskreditorprinsippet er tiltak i forbindelse med tilbakebetaling og 

innkreving av utestående, ikke tiltak forut i tid for dette som det offentliges tilbud og inngåelse av avtale om 

lån, og på hvilke vilkår det avtales å gi lån. Det behandles under pkt. 6. ”Markedslångiverprinsippet”, siden 

vurderingen vil være om vilkårene for lånet er markedsmessig, ikke om det offentlige oppfører seg som en 

rasjonell privat kreditor. 
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Dette grunnleggende skillet mellom en kreditor og en investors handlemåte ble konstatert i 

Tubacex-dommen.207 En offentlig kreditor har ikke en: 

 

”adfærd som en offentlig investor, hvis indgreb må sammenlignes med 
fremgangsmåden hos en privat investor, som anbringer sin kapital under hensyn til 
rentabiliteten på kortere eller længere sigt, [men må sammenlignes med en privat 
kreditor som] søger at få inddækket de beløb, der skyldes ham, og som med dette 
formål for øje indgår aftaler med debitor, hvorefter den akkumulerede gæld bliver 
afdraget i rater eller opdelt med henblik på at lette betalingen.”208 

 

Maksimering av profitt er riktignok fellesnevneren for oppførselen til enhver privat 

markedsaktør, det være seg som investor, kreditor, kjøper, selger långiver eller garantist.209 

Men det må nyanseres etter hva slags offentlig tiltak som vurderes, og strategien for å 

maksimere profitten kommer an på omstendighetene. Som kreditor vil maksimering av 

profitt altså tilsi å sikre det utestående og minimalisere eventuelle tap. Ved 

tvangsinnkreving kan kreditor risikere at debitor går konkurs og risikerer å tape deler eller 

hele det utestående beløpet. I visse tilfeller vil derfor det mest lønnsomme og rasjonelle 

være å avtale lavere rente og utvide tidshorisonten for nedbetalingen. Dersom det er i 

samsvar med hva en rasjonell privat kreditor ville gjort i tilsvarende situasjon som det 

offentlige, er det derfor forenelig med forbudet mot offentlig støtte. 

 

En annen interessant problemstilling i Tubacex-dommen er hvilken rentesats som er 

referanse for forsinket tilbakebetaling av gjeld. Kommisjonen hadde konstatert at den 

avtalte morarentesatsen lå under markedsrentesatsen for lån, og at forskjellen utgjorde 

støtte. Domstolen uttalte at det var morarenter som skulle anvendes på forsinket 

tilbakebetaling av gjeld, og at dersom morarentesatsen ”der anvendes på gæld til en 

offentlig kreditor afviger fra den, der anvendes på gæld til en privat kreditor, skal 

 

 
207 Sak C-342/96 (1999). Eksempelet er hentet fra Hancher m.fl. (2006), s. 78 pkt. 3-072. 
208 Tubacex, premiss 46. 
209 Mederer m.fl. (2008), s. 340 pkt. 2.444. 
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sidstnævnte sats lægges til grund, såfremt den er højere end den førstnævnte.”210 

Domstolen annullerte derfor Kommisjonens avgjørelse, siden den korrekte angrepsvinkel 

var å finne markedsrenten for morarenter og sammenligne den avtalte morarente med 

denne. 

3.2 En rasjonell privat kreditor vil forsøke alle juridiske muligheter ved 

innkrevingen 

Fellesskapsdomstolene har vurdert den offentlige kreditors handlemåte ved å fokusere på 

hvorvidt det offentlige utnytter alle juridiske muligheter ved innkrevingen.211 En rasjonell 

privat kreditor vil generelt ty til alle midler for å innkreve utestående beløp. En sen betaling 

eller ikke-betaling, innebærer at kreditor yter kreditt og debitor oppnår en økonomisk 

gevinst. 

 

I Tubacex-dommen212 hadde det tilgodesette foretaket ikke betalt skatt og trygd på tre år 

før spanske myndigheter gjorde en avtale med dem om å avskrive 2/3 av gjelden og godtok 

en tilbakebetalingsplan for restbeløpet over en 10-års periode. Faktum var at spanske 

myndigheter hadde forsøkt å sikre gjelden ved å overta foretakets faste eiendom og forsøkt 

å begjære foretaket konkurs. Disse foranstaltningene var tilstrekkelig for å bevise for 

Domstolen at spanske myndigheter hadde utnyttet alle juridiske muligheter for å sikre 

tilbakebetaling av gjelden, med den følge at Domstolen annullerte Kommisjonens 

avgjørelse. Det betyr at dersom en offentlig kreditor unnlater å benytte seg av alle juridiske 

muligheter ved innkrevingen av utestående beløp, risikerer det offentlige å gi en økonomisk 

fordel til debitorforetaket i strid med forbudet mot offentlig støtte. 

 

 
210 Tubacex, premiss 48. 
211 Hancher m.fl. (2006), s. 78 pkt. 3-072. 
212 Sak C-342/96 (1999). Eksempelet er hentet fra Hancher m.fl. (2006), s. 78 pkt. 3-072. 
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3.3 Foretakets økonomiske situasjon 

Hvorvidt låntager er i økonomiske vanskeligheter er et moment fellesskapsdomstolen har 

tillagt vekt ved sammenligningen med en rasjonell kreditors fremgangsmåte ved 

innkrevingen. 

 

I HAMSA-dommen213 hadde Kommisjonen anført at det offentlig hadde ytt en økonomisk 

fordel til debitorforetaket ved å avskrive en større andel av gjelden enn de private 

kreditorene hadde gjort. Denne påstanden hadde opprinnelse i en analogi fra 

markedsinvestorprinsippet og kapitaltilførsler214 hvor det kreves at for å kunne 

sammenligne med private investorers samtidige deltagelse må deres kapitaltilførsel være av 

reell økonomisk betydning.215 Domstolen uttalte det offentlige skal sammenlignes med ”en 

privat kreditor, der søger at få inddækket de beløb, som en debitor i økonomiske 

vanskeligheder [min uthevelse] skylder ham”.216 Det skal altså ikke sammenlignes med en 

privat investor, og det må tas hensyn til debitors økonomiske situasjon. Førsteinstanseretten 

fastslo at selv om Spania var kreditor for størstedelen av kravene, kunne ikke det begrense 

deres mulighet for å inngå avtale om reforhandling av gjelden.217 Førsteinstansretten 

argumenterte med at en kreditor vil stå ovenfor to valg dersom foretaket har dårlig 

økonomi og sliter med å innfri gjelden sin. Kreditor må: 

 

”træffe et valg dels med hensyn til det beløb, der bliver tilbudt ham i den foreslåede 
aftale, dels med hensyn til det beløb, som han forventer at kunne opnå i forbindelse 
med virksomhedens eventuelle afvikling.”218 

 

 

 
213 Sak T-152/99 (2002). Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 341 pkt. 2.449. 
214 Mederer m.fl. (2008), s. 341 pkt. 2.450. 
215 Mer om dette ovenfor i pkt. 2.5 ”Samtidighetskriteriet – når er private investorers samtidige deltagelse et 

bevis for markedsmessig opptreden?”. 
216 HAMSA, premiss 167. 
217 HAMSA, premiss 166. 
218 HAMSA, premiss 168. 
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En rasjonell privat kreditor vil velge det som er gunstigst av disse to alternativene. Dette 

valget er påvirket av en rekke faktorer: 

 

”såsom om kravet er pantesikret, priviligeret eller simpelt, arten og omfanget af 
eventuel anden sikkerhed, en vurdering af mulighederne for genopretning af 
virksomheden og det udbytte, han vil kunne opnå ved en afvikling. Hvis det 
eksempelvis viser sig, at værdien af virksomhedens realiserede aktiver i forbindelse 
med afvikling af virksomheden alene dækker de pantesikrede og privilegerede 
fordringer, vil de simple fordringer ikke have nogen værdi. I en sådan situation er 
det ikke noget reelt offer for en simpel kreditor at give afkald på en væsentlig del af 
sin fordring.”219 

 

Det må derfor foretas en konkret vurdering av hva som er mest lønnsomt for den offentlige 

kreditorene av å inngå en nedbetalingsavtale og gi avkall på noe gjeld eller om man får 

dekket mer av utestående beløp ved en avvikling. Ved vurderingen må man ta hensyn til 

fortrinnsretter og hvor god sikkerhet man har for kravet. På godt norsk må det foretas en 

helhetsvurdering der alle relevante faktorer for en rasjonell privat kreditor tas i betraktning. 

  

I GEA-dommen220 ble det konstatert at en rasjonell kreditor kan anse det mer lønnsomt 

ovenfor et foretak i økonomiske vanskeligheter å utsette innbetalingen, heller enn å begjære 

det konkurs. Generaladvokat Meduro221 vurderte markedskreditorprinsippet utførlig222 og 

uttalt at: 

 

”det private kreditorprincip ikke kræver, at der umiddelbart indgives begæring om 
konkurs af en kriseramt virksomhed. I princippet kan de spanske myndigheder ikke 
klandres for at have ønsket at undgå et ophør af de pågældende virksomheders 
aktiviteter. Det er ganske forståeligt, at en privat kreditor med væsentlige ressourcer 
til rådighed har en interesse i at opretholde en debitorvirsomheds aktivitet i en vis 

 

 
219 HAMSA, premiss 168. 
220 Sak C-276/02 (2004). 
221 Generaladvokat Maduro i sak C-276/02 (2004) GEA. Eksempelet er hentet fra Hancher m.fl. (2006) s. 79 

pkt. 3-073. 
222 Hancher m.fl. (2006), s. 79 pkt. 3-073. 
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tid, såfremt omkostningerne ved en umiddelbar afvikling viser sig at være højere 
end omkostningerne ved at yde støtte. Enhver kreditor må for det første 
sammenligne den fortjeneste, der kan opnås ved virksomhedens umiddelbare 
likvidation, og dernæst den fortjeneste, der kan opnås ved momentant at give afkald 
på inddrivelsen af fordringerne, mens debitor fortsætter sine aktiviteter. En privat 
kreditor kan anse det mer lønnsomt å utsette innkreving av misligholdt gjeld dersom 
støtteutgiftene ved dette er lavere enn å legge ned foretaket.”223 

 

En rasjonell privat kreditor kan derfor anse det mest lønnsomt både å avskrive gjeld som 

GEA-dommen illustrer, og utsette innbetalingen som vist i HAMSA-dommen. En 

avskriving eller utsettelse av gjeld fra den offentlige kreditoren i samsvar med hva en 

rasjonell privat kreditor ville godtatt er derfor i samsvar med markedskreditorprinsippet. 

 

Det må presiseres at en privat kreditor ikke vil la være å bruke alle tilgjengelig midler også 

ovenfor et foretak i økonomiske vanskeligheter. Poenget med at foretakets økonomiske 

situasjon må tas i betraktning ved vurderingen er at det er særlig ovenfor foretak med dårlig 

økonomi at det kan ansees mer lønnsomt å inngå nye nedbetalingsavtaler eller utsette 

innkrevingen. 

3.4 Samtidighetskriteriet – når har en samtidig handlemåte fra en privat kreditor 

noen bevisverdi? 

Fra markedsinvestorprinsippet kan det utledes at private investorers samtidige deltagelse i 

investeringen beviser at investeringen er markedsmessig dersom den skjer under 

sammenlignbare omstendigheter.224 Dette har overføringsverdi til 

markedskreditorprinsippet. 

 

 

 
223 Generaladvokat Maduro, avsnitt 39. 
224 Mer om dette over i pkt. 2.5 ”Samtidighetskriteriet – når er private investorers samtidige deltagelse et 

bevis for markedsmessig opptreden fra det offentlige?”. 
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I Lenzing225 hadde Spania ikke bare inngått reforhandlingsavtale om gjelden, men ”tillige 

og især at have tolereret, at Sniace ikke overholdt aftalerne.”226 Førsteinstanseretten fastslo 

at den samtidige handlemåten til de private kreditorene ikke hadde noen bevisverdi fordi de 

offentlige kreditorene ”befandt sig nemlig i en situation, der var forskellig fra den, hvori 

Sniaces private fordringshavere befandt sig.”227 De offentlige kreditorene var generelt i en 

bedre posisjon takket være privilegerte fordringer og visse garantier som utleggsrett og 

pantesikkerhet.228 Det offentliges særlig gode posisjon medførte at ”metoden med 

sammenligning mellem de to grupper fordringshavere ikke udgør en korrekt anvendelse af 

kriteriet med den private fordringshaver i denne sag.” 

 

Den offentlige og den private kreditoren var i Lenzing-dommen i forskjellige situasjoner. 

Det hadde som konsekvens at den samtidige handlemåten fra den private kreditoren ikke 

beviste at den offentlige kreditoren sin handlemåte ikke var markedsmessig. Det betyr at for 

at en samtidig handlemåte fra en privat kreditor skal bevise at det offentliges handlemåte er 

markedsmessig eller ikke, må handlemåte skje under sammenlignbare omstendigheter. Et 

viktig tilleggsvilkår som er beskrevet tidligere og som ikke kom på spissen i Lenzing-

dommen, er at den private kreditorens handlemåte også må være rasjonell for å ha noen 

bevisverdi.229 

 

Dersom det ikke samtidig utføres en handlemåte fra en privat kreditor som beviser om 

oppførselen til den offentlige kreditoren var markedsmessig, må det sammenlignes med 

hvordan en hypotetisk rasjonell kreditor ville handlet om han var i samme situasjon som 

den offentlige kreditoren. Som beskrevet vil en rasjonell privat kreditor forsøke å sikre 

 

 
225 Sak T-36/99 (2004). Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 342 pkt. 2.453. 
226 Lenzing, premiss 153. 
227 Lenzing, premiss 156. 
228 Lenzing, premiss 156. 
229 Mer om dette over i pkt. 2.5 ”Samtidighetskriteriet – når er private investorers samtidige deltagelse et 

bevis for markedsmessig opptreden fra det offentlige?”. 
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utestående krav, minimalisere eventuelle tap, forsøke alle juridiske muligheter for 

innkrevingen, og ta hensyn til foretakets økonomiske situasjon ved vurderingen av om det 

er mest lønnsomt å avtale redusert eller utsatt innbetaling og vurdere hva som oppnås ved 

en eventuell avvikling av foretaket. 
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4 Markedskjøperprinsippet  

Markedskjøperprinsippet er en tilpasset markedstest for å vurdere om offentlige innkjøp 

innebærer støtte til foretaket som selger til det offentlige.230 Dersom det offentlige gjør 

innkjøp det ikke har behov for, eller på vilkår en rasjonell privat innkjøper ikke ville gjort, 

vil kjøpet innebære en økonomisk fordel for foretaket som selger til det offentlige. 

 

Det første det må tas stilling til er om det offentlige i det hele tatt har behov for kjøpet. 

Kjøp av noe det offentlige ikke trenger, vil i seg selv innebære støtte til foretaket som 

selger, siden det oppnår mer salg enn markedet tilsier ved at det offentlige gjør innkjøp en 

rasjonell privat kjøper ikke ville ansett behov for. Dersom det offentlige ikke har et behov 

for kjøpet, redder altså ikke kjøp til markedspris kjøpet fra å innebære støtte til foretaket 

som selger. Dersom det offentlige har et slikt behov er det neste som må fastslås om kjøpet 

har blitt gjort i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser.231  Dersom regelverket 

for offentlige anskaffelser er fulgt er det generelt sett en presumsjon for at kjøpet ikke 

innebærer støtte til foretaket som selger til det offentlige.232 Dersom regelverket for 

offentlige anskaffelser ikke er fulgt, må kjøpet vurderes konkret mot 

markedskjøperprinsippet. 

4.1 Det offentlige må ha et reelt behov for kjøpet 

I BAI-dommen233 bekrefter Førsteinstanseretten for første gang uttrykkelig at 

markedstesten også kan anvendes på offentlige innkjøp i form av varianten 

 

 
230 Sak T-14/96 (1999) BAI, jfr. Hancher m.fl. (2006), s. 74 pkt. 3-066. 
231 Rådsdirektiv 2004/18/EF. 
232 Baistrocchi (2003), s. 516. 
233 Sak T-14/96 (1999). 



 

 

65

                                                

markedskjøperprinsippet.234 Saken gjaldt en avtale mellom det offentlige og et fergeselskap 

om kjøp av verdikuponger. Førsteinstansretten tilførte et ytterligere kriterium til 

grunnprinsippene fra markedsinvestorprinsippet. Selv om avtalen: 

 

”med hensyn til den langsigtede købsforpligtelse og de mængderabatter, der ydes 
køberen, kan sammenlignes med de aftaler, der i almindelighed indgås mellem 
rederier og de private …[er ikke det] tilstrækkeligt som bevis for, at … [det 
offentliges] køb af værdikuponer har karakter af en normal, kommerciel 
disposition.”235 

 

Det fremgikk ikke av saken at: 

 

”det samlede antal værdikuponer, som ...[det offentliges] provinsråd aftog i henhold 
til aftalen af 1995, er blevet fastsat på grundlag af et reelt behov [min uthevelse]. 
Tværtimod fremgår det, at for at opretholde ydelsen i henhold til den pågældende 
aftale på et niveau svarende til ydelsen i henhold til den oprindelige aftale, indebar 
nedsættelsen af prisen pr. kupon, at det samlede antal værdikuponer, 
myndighederne skulle aftage, blev forhøjet betydeligt.”236 

 

Kjøp til markedspris vil derfor ikke alltid ”redde” kjøpet fra ikke å innebære støtte. Avtalen 

om kjøp av verdikuponger måtte også representere et virkelig behov for det offentlige for å 

oppfylle markedstesten. Tanken bak er at det offentlige må sammenlignes med en rasjonell 

privat kjøper. En rasjonell privat kjøper vil ikke kjøpe noe den ikke trenger. Unødvendige 

kjøp er derfor i realiteten støtte til foretaket som selger, i form av overskuddet det 

ytterligere salget representerer for foretaket. 

4.2 En presentasjon av samspillet med regelverket for offentlige anskaffelser 

Både regelverket for offentlig støtte og regelverket for offentlige anskaffelser har som 

formål å sikre sunn konkurranse i fellesmarkedet. Markedskjøperprinsippet er illustrerende 

 

 
234 BAI, premiss 75. 
235 BAI, premiss 75. 
236 BAI, premiss 79. 
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for samspillet mellom disse to rettsområdene. Den viktigste sammenhengen til 

markedskjøperprinsippet er som sagt at dersom en kontraktstildeling har fulgt regelverket 

for offentlige anskaffelser så er det en presumsjon for at det ikke foreligger offentlig 

støtte.237 I eksempelvis Vizcaya238 ble en offentlig anskaffelse ved åpen 

anbudskonkurranse, en etablert metode innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, 

anvendt for å illustrere at kjøpet var i samsvar med markedskjøperprinsippet.239 

 

Samspillet mellom regelverkene er omfattende. I tillegg til den nevnte presumsjon kan det 

nevnes særlig to tilfeller. For det første kan det spørres om det er legitimt at en tilbyder som 

også mottar offentlig støtte kan ekskluderes fra anbudsrunden, fordi støtten medfører 

mulighet for å tilby lavere pris enn konkurrentene.240 For det andre har både 

Kommisjonen241 og Domstolen242 i visse tilfeller tillatt at det offentlige bruker offentlige 

anskaffelser for å fremme sosiale formål.243 Som beskrevet tidligere er det avgjørende å 

skille ut hensyn i kraft av rollen som offentlig myndighet ved sammenligningen med en 

rasjonell privat aktør. Det betyr at sosiale hensyn ikke kan tas i betraktning ved den 

objektive vurderingen av om kjøpet er i samsvar med hensyn en rasjonell privat kjøper ville 

tatt i betraktning. Det må imidlertid bemerkes at om en rasjonell privat kjøper ville foretatt 

tilsvarende kontraktstildeling som det offentlige, kan oppnåelse av sosiale formål være en 

hyggelig bieffekt.244 Det må også presiseres at sosiale formål ikke nødvendigvis er 

motstridende til økonomisk effektivitet. Som beskrevet under markedsinvestorprinsippet vil 

 

 
237 Baistrocchi (2003), s. 516. 
238 Forente saker T-116/01 og T-118/01 (2003). 
239 Vizcaya, premiss 118. 
240 Sak C-94/99 (2000) ARGE, premiss 23. 
241 Kommissionens fortolkningsmeddelelse om fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter og 

mulighederne for at tage hensyn til sociale aspekter i disse kontrakter (2001), EF-Tidende 2001 C 333/27. 
242 Sak C-31/87 (1988) Beentjes, premiss 37. 
243 Baistrocchi (2003), s. 510. 
244 Mer om dette i pkt. 2.3 ”Offentlige vs. private hensyn” og særlig i pkt. 2.4.3.1 ”Eiereffekten, kort- og 

langsiktige investeringer. 
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en rasjonell privat investor investere også av sosiale hensyn dersom det i et helhetlig eller 

langsiktig perspektiv er lønnsomt for han.245 Det egentlige hensyn vil derfor være 

profittmaksimering. Dette grunnprinsippet kan overføres til markedskjøperprinsippet. Det 

offentlige kan gjøre innkjøp begrunnet i sosiale formål dersom en rasjonell privat kjøper 

ville ansett det lønnsomt. 

4.3 Markedskjøperprinsippet kommer til anvendelse dersom regelverket for 

offentlige anskaffelser ikke er fulgt 

Som beskrevet er det sannsynlig at det ikke foreligger offentlig støtte dersom det offentlige 

har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser ved kontraktstildelingen. Dersom 

regelverket ikke er fulgt, vil det derfor være en fare for at kontraktstildelingen innebærer 

offentlig støtte. For slike tilfeller vil fellesskapsdomstolen anvende 

markedskjøperprinsippet for å vurdere om en rasjonell privat kjøper ville valgt samme 

prosess for kontraktstildelingen som det offentlige.246 Konkurrenter til selgeren som har 

blitt begunstiget gjennom kontraktstildelingen fra det offentlige kan derfor både angripe 

tildelingen gjennom regelverket for offentlige anskaffelser og gjennom regelverket for 

offentlig støtte.247 

 

Forutsatt at det offentlige har et reelt behov for kjøpet, og at regelverket for offentlig 

anskaffelser ikke er fulgt, må derfor kjøpet vurderes konkret for å avgjøre om en rasjonell 

privat kjøper ville foretatt en lik kontraktstildeling for kjøpet som det offentlige. I denne 

forbindelse må det bemerkes at selv om det offentlige ikke skulle være forpliktet til å følge 

regelverket for offentlige anskaffelser, kan den offentlige kjøperen alltid velge å følge 

regelverket for offentlige anskaffelser for å dra nytte av den generelle presumsjonen for at 

det ikke foreligger offentlig støtte. 

 

 
245 Mer om dette i pkt. 2.3 ”Offentlige vs. private hensyn” og særlig i pkt. 2.4.3.1 ”Eiereffekten, kort- og 

langsiktige investeringer. 
246 Sak T-14/96 (1999) BAI, jfr. Baistrocchi (2003), s. 517. 
247 Baistrocchi (2003), s. 517. 
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4.4 Særlig om tjenester av allmenn økonomisk interesse – støtte eller 

kompensasjon? 

Et diskutert felt hvor markedskjøperprinsippet i en viss utstrekning har fått anvendelse er 

kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse etter art. 59 (2). I tillegg til at 

det offentlige selv produserer tjenester, kan det konkurranseutsette slike tjenester og betale 

foretak for å produsere ønskede tjenester av allmenn økonomisk interesse. Det har vært 

diskutert i hvilken grad slik kompensasjon er offentlig støtte etter art. 61 (1).248 Et bidrag 

fra det offentlige til utførelse av slike tjenester som ikke overstiger kostnadene ved 

produksjonen, medfører ingen økonomisk fordel for foretaket som utøver tjenesten, og er 

derved ikke offentlig støtte etter art. 61 (1). En foreløpig avklaring av støtteproblemet kom 

i Altmark-dommen.249 Et av vilkårene oppstilt i Altmark er kravet om at det ikke må gis 

overkompensasjon for tjenesten. Støtteformen vil i så fall være overkompensasjon for 

utøvelsen av slike tjenester. Markedskjøperprinsippet kan i den forbindelse brukes som test 

på om en rasjonell privat kjøper ville betalt tilsvarende kompensasjon som det offentlige. 

Siden tjenester av allmenn økonomisk betydning er et felt som er særegent for det 

offentlige, er imidlertid sammenligningen svært hypotetisk og vanskelig. Som beskrevet i 

pkt. 2.4.3.3 i forbindelse med Chronopost-dommen, blir det i realiteten en test av om de 

objektive elementer som ligger til grunn tilsier at en rasjonell privat kjøper ville betalt 

tilsvarende kompensasjon som det offentlige.250 

 

 
248 Alterskjær m.fl. (2008), s. 114  pkt. 11.1. 
249 Sak C-280/00 (2003). Se også omtale av Altmark-kriteriene i retningslinjene for offentlig støtte, del VI 

kapittel ”State aid in the form of public service compensation”, pkt. 2.1. 
250 For en nærmere redegjørelse av tjenester av allmenn økonomisk interesse, se retningslinjene for offentlig 

støtte, del VI kapittel ”State aid in the form of public service compensation”. 



 

 

69

                                                

5 Markedsselgerprinsippet  

Salg av offentlige eiendeler må også skje på markedsvilkår for ikke å komme i konflikt 

med støttevilkåret og forbudet mot offentlig støtte. Som uttalt i Scott-dommen251 skal det: 

 

”anvendes et markedsøkonomisk investorprincip ved vurderingen af værdien af en 
støtte, som er ydet i form af en angivelig favorabel pris ved salget af en grund. 
Værdien af støtten udgør derfor forskellen mellem det beløb, som støttemodtageren 
faktisk har betalt, og det beløb, som han havde måttet betale efter de normale 
markedsvilkår på det pågældende tidspunkt ved købet af en tilsvarende grund hos 
en sælger i den private sektor.”252  

 

Domstolen fastslår derfor i utdraget at det er grunnprinsippene fra 

markedsinvestorprinsippet som skal anvendes for å vurdere om offentlige salg av fast 

eiendom innebærer støtte. Jeg benevner for enkehelts skyld denne markedstesten for 

markedsselgerprinsippet. 

 

Scott-dommen gjaldt salg av fast eiendom og retningslinjene for offentlig støtte har et eget 

kapittel som gjelder salg av fast eiendom (retningslinjene for salg av fast eiendom).253 I 

tillegg til salg av fast eiendom er salg av offentlige aksjer den mest praktiske formen for 

salg fra det offentlige. Jeg behandler derfor først salg av fast eiendom med utgangspunkt i 

retningslinjene for salg av fast eiendom og drøfter hvordan markedsselgerprinsippet 

kommer til anvendelse dersom retningslinjene ikke er fulgt. Videre vil jeg vurdere 

retningslinjene for salg av fast eiendom sin overføringsverdi til andre typer salg. Til slutt 

vil jeg behandle salg av aksjer i offentlige selskaper, gjerne kalt privatisering. Det store 

 

 
251 Sak T-366/00 (2007). Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 329 pkt. 2.410. 
252 Scott, premiss 105. 
253 Retningslinjene for offentlig støtte, del V “State aid elements in sales of land and buildings by public 
Authorities”, (retningslinjene for salg av fast eiendom).  
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bildet - både for salg av fast eiendom og salg av aksjer - er at fremgangsmåten for salget er 

avgjørende for ikke å komme i konflikt med markedsselgerprinsippet og støtteforbudet. 

5.1 Salg av offentlig fast eiendom 

For å fastslå om et offentlig salg av fast eiendom innebærer støtte må det avgjøres om 

salgsprisen samsvarer med markedsprisen. Kjøperforetaket vil motta en økonomisk fordel 

dersom salgsprisen ligger under markedsprisen. Differansen vil i så fall utgjøre støtte. 

Spørsmålet som ble stilt i Scott-dommen254 var hva kjøper måtte betalt for tilsvarende tomt 

hos en privat selger. For å finne markedsprisen må det derfor sammenlignes med en 

rasjonell privat selgers handlemåte. En rasjonell privat selger vil forsøke å maksimere 

profitten ved å finne den av alle potensielle kjøpere som er villig til å betale høyest pris, og 

selge til denne kjøperen. 

 

Vurderingen av om salgsprisen tilsvarer markedsprisen er objektiv. Fra en økonomisk 

synsvinkel kan det imidlertid påstås at kjøpere verdsetter fast eiendom forskjellig.255 

Videre kan det da argumenteres med at støtten utgjør forskjellen mellom det som faktisk er 

betalt og den subjektive verdsettelsen. Selv om det offentlige har solgt til under 

markedspris og således tapt inntekter, kan det derfor påstås at foretaket ikke har mottatt 

noen økonomisk fordel fordi deres subjektive verdsettelse ikke er høyere enn salgsprisen. 

En slik tilnærming vil imidlertid medføre en umulig etterprøvbarhet av markedsprisen. Det 

ville medført en uendelig diskusjon om hva som var kjøpers subjektive verdsettelse og gi 

en umulig bevissituasjon.256 Selv om kjøpers subjektive verdsettelse ligger under 

markedspris, kan eiendommen i prinsippet videreselges til markedspris og på den måten 

kan kjøperforetaket innkassere en fortjeneste. Fellesskapsdomstolene har heller ikke 

referert til nødvendigheten av å vurdere kjøpers subjektive betalingsvillighet. Som uttalt 

 

 
254 Sak T-366/00 (2007), premiss 105. 
255 Mederer m.fl. (2008), s. 314 pkt. 2.425. 
256 Mederer m.fl. (2008), s. 334 pkt. 2.426. 
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ovenfor i Scott-dommen er det relevante hva kjøperen måtte betalt for lignende tomt på 

markedet ellers.  

 

Retningslinjene for salg av fast eiendom beskriver to fremgangsmåter (fremgangsmåtene) 

som sikrer salg til markedspris og utelukker offentlig støtte. Den første fremgangsmåten 

som oppstilles er salg ved åpen budrunde og den andre er salg ved en uavhengig vurdering 

av markedsverdien. Den røde tråd for fremgangsmåtene er å søke og skissere en 

fremgangmåte som samsvarer med oppførselen til en rasjonell privat selger.  

5.1.1 Salg ved åpen budrunde 

Retningslinjene oppstiller salg ved åpen budrunde som en fremgangsmåte som vil anses å 

føre til at man oppnår markedspris. Etter retningslinjene kvalifiserer bruk av åpen budrunde 

til hva en rasjonell privat selger ville gjort for å oppnå høyest mulig profitt. Kravet er at 

salget foregår ved en tilstrekkelig utlyst, åpen budrunde som det ikke er knyttet vilkår til og 

der det beste eller eneste bud blir antatt. Budrunden må kunne sammenlignes med en 

auksjon.257 Et slikt salg skjer per definisjon til markedsverdi og vil automatisk utelukke 

offentlig støtte. Det har ingen betydning om det før budrunden er utført en annen 

verdsetting av grunnen og bygningene, for eksempel for regnskapsformål eller for å 

fastsette et minstebud som utgangspunkt for budrunden.258 

 

Formålet med kravet om at budrunden må være tilstrekkelig utlyst er at alle potensielle 

kjøpere skal bli underrettet.259 En privat selgers hovedformål er profittmaksimering, og vil 

derfor søke å finne den kjøperen som er villig til å betale mest. Derfor kreves det at 

budrunden må være kunngjort flere ganger i et tilstrekkelig langt tidsrom (to måneder eller 

mer) i egnede publikasjoner. Budrunden må også gjøres kjent gjennom eiendomsmeglere 

 

 
257 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1 (1). 
258 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1 1). 
259 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1 (1) litra a). 



 

 

72

                                                

som henvender seg til et stort antall potensielle kjøpere.260 Dersom salget på grunn av sin 

høye verdi eller andre kjennetegn kan ha interesse på det internasjonale plan, bør det 

kunngjøres tilsvarende godt internasjonalt.261 

 

Retningslinjene krever at det ikke skal være knyttet vilkår til budrunden. I utgangspunktet 

er det ikke knyttet vilkår til budrunden dersom enhver kjøper, uavhengig av om 

vedkommende utøver næringsvirksomhet og av denne virksomhetens art, kan kjøpe 

grunnen og bygningene og benytte dem til egne formål.262 På en slik måte sikres det at 

budrunden ikke utelukker potensielle kjøpere med det resultat at salgsprisen blir høyest 

mulig. Igjen er det den rasjonelle private selgeren med hovedformål om profittmaksimering 

som er forbildet. Det kan derfor eksempelvis ikke stilles som vilkår at kjøperen opererer 

innefor en bestemt bransje.263 Generelle reguleringsplaner må likevel respekteres. 264 

Retningslinjene åpner også for at det kan stilles vilkår om at kjøper påtar seg særlige 

forpliktelser, dersom alle potensielle kjøpere i prinsippet kan og vil måtte oppfylle 

vilkårene. 265 De særlige forpliktelsene som det åpnes for i retningslinjene vil typisk være 

tjenester av allmenn økonomisk betydning. 266 

 

Etter retningslinjene skal det budet som er ”the best” eller ”only bid” godtas.267 I prinsippet 

er det derfor nok at det kommer kun ett bud så frem de øvrige vilkår er oppfylt. Det er 

imidlertid svært sannsynlig at salgsprisen øker med antall budgivere. Derfor må ikke 

auksjonen begrense antall budgivere, og ett eneste bud vil bare bevise markedsprisen 

 

 
260 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1 (1) litra a). 
261 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1 (1) litra a). 
262 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1 (1) litra b). 
263 Alterskjær m.fl. (2008), s. 105 pkt. 9.2.2. 
264 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1 (1) litra b), jfr. Alterskjær m.fl. (2008), s. 105 pkt. 9.2.2. 
265 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1. 1) litra c), jfr. Alterskjær m.fl. (2008), s. 105 pkt. 9.2.2. 
266 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1. 1) litra c), jfr. Alterskjær m.fl. (2008), s. 105 pkt. 9.2.2. 
267 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1 (1). 
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dersom alle potensielle budgivere faktisk hadde mulighet til å by om de hadde ønsket 

det.268 

 

Hva som ligger i ”the best bid” kan problematiseres. ”Beste bud” åpner etter den naturlig 

språklige forståelsen for at andre faktorer enn høyeste pris kan vektlegges i vurderingen av 

hva som er beste bud. Den norske oversettelsen av retningslinjene i EØS-tillegget269 har 

brukt oversettelsen ”høyeste bud”. Det taler for forståelsen at det er høyeste pris som er 

relevant. Retningslinjene for salg av fast eiendom er imidlertid kun gyldig i engelsk 

versjon.270 Den gyldige engelske versjonen av retningslinjene for salg av fast eiendom 

beskriver ikke eventuelle andre faktorer som kan være relevante å ta i betraktning ved valg 

av kjøper. ”The best” er imidlertid noe annet enn ”høyeste” bud. ”The best” er også 

benevnelsen brukt i tilsvarende retningslinjer for salg av fast eiendom fra Kommisjonen.271 

En ordlyd som åpner for at andre faktorer enn pris kan være relevant for å maksimere 

salgsprisen, er i samsvar med markedsselgerprinsippet. En rasjonell privat selger vil ta 

andre faktorer enn pris i betraktning om det er mest lønnsomt. Uansett hva retningslinjene 

måtte åpne for, kan salget være forenelig med støtteforbudet selv om retningslinjene ikke er 

fulgt. I slike tilfeller må salget vurderes konkret mot markedsselgerprinsippet. Ved 

vurderingen av markedsselgerprinsippet skal nettopp alle relevante faktorer enn rasjonell 

privat selger ville tatt i betraktning tillegges vekt. 

 

Tjuvholmen-saken272 er illustrerende for hva som menes med ”the best bid”. Tilbudene ble 

vurdert etter en kombinasjon der pris ble vektlagt med 30 % og andre bidrag til utviklingen 

 

 
268 Mederer m.fl. (2008), s. 331 pkt. 2.416. 
269 ESAs vedtak nr. 275/99/COL i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 26 av 8.6.2000 s. 

19. 
270 Jfr. ESAs vedtak nr. 275/99/COL av 17.november 1999, innledningsvis pkt. 5. 
271 Commission Communication on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities 

(1997), OJ 1997 C 209/3, pkt. II 1. 
272 ESAs vedtak 16/03/COL. Eksempelet er hentet fra Alterskjær m.fl. (2008), s. 105 pkt. 9.2.2. 
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av området ble vektlagt med 70 %. Andre forhold enn pris var derfor relevant ved valg av 

beste løsning. Som følge av kriteriene kjøper ble valgt etter, konstaterte ESA at valg av 

kjøper kunne: 

 

” be different from the bidder giving the highest [min uthevelse] bid. When this is 
the case, it cannot automatically be concluded that the sale would be carried out at 
market value, because the sales object would not be sufficiently precisely defined, 
when the bidding was launched. The sales object emerged rather as a result of the 
bidding procedure. Whether the sales price in such a situation could be considered 
to reflect market value, could not be established on the basis of Chapter 18B.2.1. (1) 
of the State Aid Guidelines alone. The Authority therefore considers that the sales 
process does not establish that the sale of Tjuvholmen was carried out according to 
the procedure as defined in Chapter 18.B.2.1 of the State Aid Guidelines.”273 

 

ESA referer til “the highest” og ikke “the best bid” som er ordlyden i retningslinjene. 

Derfor kom ESA til at fremgangsmåten for salg ved åpen budrunde ikke var fulgt. Det fikk 

den konsekvens at ESA mente det ikke automatisk kunne utelukkes at salget innebar støtte 

fordi kjøper kunne ende opp med å være en annen en den som tilbød høyest pris. Dersom 

”the best bid” var lagt til grunn, ville ordlyden åpne for at faktorer en rasjonell privat selger 

ville ansett som lønnsomme kunne tas med i betraktning. Ved den konkrete 

helhetsvurderingen godtok imidlertid ESA at andre faktorer enn pris ble vektlagt og kom til 

at salget var foretatt markedsmessig. I tillegg var det den som faktisk tilbød høyest pris som 

også ble valgt som kjøper.274  

 

Etter regelverket for offentlige anskaffelser275 kan andre faktorer enn pris være relevant 

ved valg av det gunstigste innkjøpet. 276 Imidlertid er slike hensyn særlig relevante ved kjøp 

- og ikke nødvendigvis ved salg - av fast eiendom. Ved salg av fast eiendom vil det 

offentlige først og fremst være interessert i å bli kvitt tomten. Ved kjøp kan serviceavtaler 

 

 
273 Tjuvholmen, del II pkt. 1. (7). 
274 Tjuvholmen, del II pkt. 1. (10). 
275 Rådsdirektiv 2004/18/EF. 
276 Rådsdirektiv 2004/18/EF, art. 53. 
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på kjøpsgjenstanden og lignende være viktige momenter for prisen.277 Etter min mening er 

det imidlertid fornuftig å åpne for at andre faktorer enn pris kan tas i betraktning dersom 

det er faktorer en rasjonell privat selger ville ansett som fordelaktige. Det betyr 

eksempelvis at det forhold at en kjøper som - etter den offentlige selgers ønske - garanterer 

for arbeidsplasser mot å få avslag i salgsprisen ikke kan tas med i betraktningen av om 

salgsprisen tilsvarer markedsprisen. Hensynet til å redde arbeidsplasser er ikke relevant for 

den rasjonelle private selgeren det skal sammenlignes med. I Tjuvholmen-saken var 

hensynet til arkitektonisk løsning for planlagt utbygging vektlagt av den offentlige selger 

for valg av kjøper. Etter min mening er ikke det et hensyn en rasjonell privat selger typisk 

ville vektlagt og ikke i samsvar med markedsselgerprinsippet. Det må i så fall være i 

tilfeller som nevnt tidligere, 278 som hensynet til foretakets omdømme eller for tilfelle der 

en privat har interesser i området som tilstøtende tomter eller bygg til salgstomten, hvor 

profitt er det egentlige hensyn. Retningslinjene åpner som tidligere beskrevet for at det kan 

stilles vilkår om at kjøper påtar seg særlig forpliktelser, for eksempel av hensyn til den 

allmenne interesse, dersom det ikke utelukker potensielle kjøpere.279 I forhold til 

markedsselgerprinsippet er det virkningen på salgsprisen som er det interessante. Dersom 

de særlige forpliktelsene ikke påvirker denne vil salgsprisen likevel kunne være i samsvar 

med markedsprisen. Dersom salgsprisen blir påvirket av de særlige forpliktelsene i det 

offentliges interesse, vil det ikke være i samsvar med markedsselgerprinsippet og i 

realiteten et unntak fra støtteforbudet. 

 

Dersom det kommer et høyere eller bedre tilbud etter at budrunden er gjennomført, og det 

offentlige har godtatt et tilbud som resultat av budrunden, kan det stilles spørsmål ved om 

det offentlige bør prøve å komme seg fri fra den første avtalen og heller selge til den som 

har tilbudt høyere pris i etterkant av budrunden. Her må det offentlige forholde seg som en 

rasjonell privat selger ville gjort. Dersom det er muligheter for relativt ukomplisert å 
 

 
277 Engeset (2006), s. 15. 
278 Mer om dette ovenfor i pkt. 2.4.3.1 ”Eiereffekten, kort- og langsiktige investeringer”. 
279 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.1. 1) litra c), jfr. Alterskjær m.fl. (2008), s. 105 pkt. 9.2.2. 
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komme seg fri fra det høyeste budet som resultat av budrunden, bør det offentlige heller 

selge til det etterfølgende høyere budet.280 Dersom avtalen er bindene, og fremgangsmåten 

for salg ved åpen budrunde i retningslinjene er fulgt, kan det ikke kreves at det offentlige 

må forsøke å frigjøre seg fra avtalen dersom det i etterkant dukker opp et høyere eller bedre 

bud. 

 

En lignende problemstilling kan tenkes der den som tilbød høyeste eller beste pris var villig 

til å betale mer enn det salgsprisen endte på. Forutsatt at kjøper er den som tilbød høyest 

pris, og salgsprisen er lik eller høyere enn markedsprisen, vil ikke kjøper motta noen 

økonomisk fordel selv om kjøperens subjektive verdsettelse er høyere. Som nevnt over i 

pkt. 5.1, kan ikke subjektiv verdsettelse av salgsobjektet tillegges vekt i den ene eller andre 

retning. Vurderingen av om salgsprisen tilsvarer markedsprisen er objektiv. 

 

Retningslinjene krever også at budrunden må kunne sammenlignes med en auksjon. I den 

beskrevne Tjuvholmen-saken avviste ESA at det var tilfellet for den spesielle 

konkurransen.281  

5.1.2 Direktesalg ved uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som beskrives for å utelukke støtte er direktesalg ved 

uavhengig vurdering av markedsverdien. I prinsippet skal fremgangsmåtene resultere i 

samme markedspris. Det er viktig å merke seg at vilkårene for direktesalg ved uavhengig 

vurdering av markedsverdien må være oppfylt før salgsforhandlingene finner sted for å 

oppfylle kravene i fremgangsmåten.282 Dette var ett av problemene i Sykehusbolig-

saken.283 Oslo kommune solgte 1744 utleieleiligheter til Fredensborg Boligutleie ANS. 

Ingen av verdivurderingen ble ”foretatt i tilstrekkelig tid før [min uthevelse] 

 

 
280 Mederer m.fl. (2008), s. 332 pkt. 2.419. 
281 Tjuvholmen, del II pkt. 1. (6). Eksempelet er hentet fra Alterskjær m.fl. (2008), s. 105 pkt. 9.2.2. 
282 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2 a), jfr. Alterskjær m.fl. (2008), s. 106 pkt. 9.2.3.1. 
283 ESAs vedtak 55/05/COL. Eksempelet er hentet fra Alterskjær m.fl. (2008) s. 103 pkt. 9.1. 
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salgsforhandlingene”.284 Siden det er et vilkår for direktesalg ved uavhengig vurdering av 

markedsprisen at fremgangsmåten må være oppfylt før salgsforhandlingene finner sted, 

oppfylte ikke salget fremgangsmåten i retningslinjene. Dersom vilkårene hadde vært 

oppfylt før salgsforhandlingene, ville vilkårene i retningslinjene for direktesalg vært 

oppfylt med den konsekvens at støtte automatisk ville utelukkes. Det betyr at den offentlige 

selger ikke ville trengt å vurdere støtteproblematikken nærmere, og det ville ikke vært 

nødvendig å notifiseres ESA om salget. 

5.1.2.1 Hovedregelen 

Retningslinjene oppstiller tre kumulative vilkår som må være oppfylt for at det foreligger 

en uavhengig vurdering av markedsprisen. For det første må vurderingen foretas av en eller 

flere takstmenn. For det andre må verdsettingen være uavhengig av det offentlige, og for 

det tredje må vurderingen skje på grunnlag av allment aksepterte markedsindikatorer og 

verdsettingsstandarder. Den markedspris som dermed fastsettes er en minstekjøpspris som 

kan godkjennes uten at det anses å foreligge offentlig støtte.285 

 

Foruten formelle286 krav, må takstmannen ha godt omdømme og nødvendig erfaring.287 I 

saken om salget av Nasjonalbiblioteket i Oslo, 288 la ESA vekt på at takseringsselskapene 

var medlemmer av Norges Takseringsforbund og at de hadde betydelig erfaring fra 

lignende oppdrag. I saken om etableringen av IT-senteret på Fornebu289 fremla norske 

myndigheter CVene til takstmennene for å dokumentere at de oppfylte de formelle 

vilkårene i retningslinjene. Det var god nok dokumentasjon for ESA, og takstmennene 

 

 
284 Sykehusbolig-saken, del II. pkt. 2.2. (4). 
285 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2 a). 
286 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2 a). 
287 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2 a). 
288 ESAs vedtak 170/05/COL. Eksempelet er hentet fra Alterskjær m.fl. (2008) s. 103 pkt. 9.1. 
289 ESAs vedtak 379/00/COL. Eksempelet er hentet fra Alterskjær m.fl. (2008) s. 103 pkt. 9.1. 
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oppfylte dermed kravene i retningslinjene til godkjent takstmann.290 Dersom det offentlige 

selv etterspør dokumentasjon som CV for å sjekke takstmannens formelle bakgrunn og 

erfaring, vil det kunne være et enkelt redskap for å oppfylle vilkårene i retningslinjene. 

 

Retningslinjene krever at det foretas vurdering av en eller flere takstmenn. I utgangspunket 

er derfor en vurdering nok, men dersom særegenheter ved eiendommen, som for eksempel 

høy verdi, tilsier at en rasjonell privat selger ville innhentet flere vurderinger for å 

maksimere avkastningsmulighetene, bør også det offentlige gjøre det for å unngå konflikt 

med forbudet mot offentlig støtte. 

 

Takstmannen skal være uavhengig av de offentlige selgerne. Retningslinjene sier at det 

offentlige ikke må ha instruksrett med hensyn til utfallet av verdsettingen. Retningslinjene 

utelukker ikke at statlige verdsettingsbyråer og offentlige tjenestemenn eller ansatte kan 

anses som uavhengige. Kravet er at det faktisk kan utelukkes at deres konklusjoner kan 

være påvirket på utilbørlig vis.291 I saken om etablering av et IT-senter på Fornebu, fremla 

norske myndigheter en uavhengighetserklæring fra takstmennene. Det holdt som 

dokumentasjon for ESA, og takstmennene ble erklært uavhengige.292 

 

Takstene må være basert på ordinære markedsindikatorer og verdsettingsstandarder. I 

Sykehusbolig-saken var ingen av verdivurderingene foretatt på grunnlag av allment 

aksepterte markedsindikatorer og verdsettingsstandarder.293 I ett tilfelle uttalte tastmannen 

selv at taksten ikke var i samsvar med fastsatte verdsettingsstandarder.294 En annen takst 

ble foretatt etter at bare 10 av 1744 leiligheter hadde blitt besiktiget.295 ESA mente dette 

 

 
290 IT-senteret på Fornebu, del II pkt. 3. 
291 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2 a) (4). 
292 IT-senteret på Fornebu, del II. pkt. 3 (4). 
293 Sykehusbolig-saken, del II. pkt. 2.2 (4). 
294 Sykehusbolig-saken, del II. pkt. 3.1 under ”Catella”. 
295 Sykehusbolig-saken, del II. pkt. 3.1 under ”OPAK”. 
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ikke var godt nok for å kunne foreta en riktig vurdering. De 1744 leiligheten var av høy 

verdi, og det var naturlig at en rasjonell privat aktør ville vært nøye med å innhente riktig 

takst for å maksimere profitten. Salget var derfor ikke gjennomført i samsvar med 

fremgangsmåten for direktesalg ved uavhengig vurdering av markedsverdien, noe som 

automatisk ville ha utelukket at det forelå støtte. I saken om salget av Nasjonalbiblioteket i 

Oslo296 ble Norges Takseringsforbunds takseringsstandarder og anbefalinger ansett som 

allment aksepterte metoder.297 En mulighet er derfor at takstmannen bruker disse metodene 

ved vurdering av prisen. Riktig takst er ikke nødvendigvis snittprisen av de innhentede 

takstene. I saken om salget av Nasjonalbiblioteket i Oslo vurderte ESA salgsprisen opp mot 

hver enkelt takst for å fastslå markedsprisen.298 Dersom ESA eller Kommisjonen i ettertid 

skal avgjøre om salgsprisen innebærer offentlig støtte og: 

 

”med dette formål for øje gennemgår sagkyndige rapporter, som er udarbejdet efter 
den omhandlede transaktion, påhviler det den at sammenligne den salgspris, som 
faktisk er blevet betalt, med de priser, der fremgår af de forskellige sagkyndige 
rapporter, og at vurdere, om den faktisk betalte pris afviger fra priserne i disse 
rapporter i et sådant omfang, at der er grundlag for at fastslå, at der er tale om 
statsstøtte.”299 

 

Takstene må også vurderes nøye, og tilsynsorganene kan ikke bare legge til grunn deres 

objektive innhold. Det kan ikke konkluderes med at det ikke foreligger støtte på grunnlag 

av påstander i taksten som ikke er begrunnet.300 ESA og Kommisjonen er: 

 

”ikke i øvrigt fritaget for at vurdere deres [ekspertens/takstmannens] arbejde. Det 
centrale og eksklusive ansvar for under Fællesskabets retsinstansers kontrol at sikre 

 

 
296 ESAs vedtak 170/05/COL. 
297 Nasjonalbiblioteket i Oslo, del II. pkt. 4.1 s. 15. 
298 Nasjonalbiblioteket i Oslo, del II. pkt. 4.2 s. 16 flg. 
299 Sak T-274/01 (2004) Valmont, premiss 45. Eksempelet er hentet fra Mederer m fl. (2008) s. 333 pkt. 2.421 

note 1079. 
300 Valmont, premiss 71. 
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overholdelsen af artikel 87 EF og gennemførelsen af artikel 88 EF påhviler nemlig 
Kommissionen … og ikke de sagkyndige.”301  

 

Fremgangsmåten beskrevet i retningslinjene skal resultere i en markedspris Retningslinjene 

definerer ”markedsverdi” som den pris som grunnen og bygningene ville kunne selges for 

ved privat avtale mellom en villig selger og en uavhengig kjøper på dagen for 

verdsettingen, idet det forutsettes at eiendommen har vært budt ut på markedet til offentlig 

salg, at salget kan skje på vanlige markedsvilkår og at det foreligger en normal frist for 

salgsforhandlinger hvor det tas hensyn til eiendommens art.302 

5.1.2.2 Unntak 

Retningslinjene oppstiller to unntak fra hovedregelen om at det offentlige må selge til den 

markedspris som de uavhengige takstmennene har kommet frem til. For det første kan 

avvik på inntil 5% fra markedsverdien aksepteres dersom det etter rimelige anstrengelser 

ikke oppnås salg til markedsverdi. For det andre kan det godtas at det foretas en ny 

verdsetting dersom det offentlige ikke får solgt til markedsverdi minus det nevnte avvik.303 

Da vil denne ”nye” markedsprisen være veiledende for hvilken salgspris som vil være i 

samsvar med retningslinjene. 

5.1.2.3 Andre relevante faktorer for markedsprisen 

For øvrig kan salget være forbundet med særlige forpliktelser knyttet til grunnen og 

bygningene i det offentliges interesse, så lenge de ikke diskriminerer potensielle kjøpere 

eller vedkommendes næringsvirksomhet. Eventuell ulempe eller fordel ved forpliktelsen 

skal verdsettes atskilt av uavhengige takstmenn og tas med i beregningen av salgsprisen.304 

En rasjonell privat selger vil ikke sette forpliktelser i det offentliges interesse med den 

risiko at salgsprisen kan bli redusert og profitten minske. Dersom de særlige forpliktelsene 

 

 
301 Valmont, premiss 72. 
302 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2 a) (5). 
303 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2. b). 
304 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2. c). 
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påvirker salgsprisen, mener jeg derfor at dette ikke er i samsvar med 

markedsselgerprinsippet. Det har i så fall den konsekvens at retningslinjene i realiteten 

oppstiller et unntak fra forbudet mot offentlig støtte. 

 

Retningslinjene nevner til slutt en relevant faktor ved fastsetting av markedsverdien, 

nemlig prisen det offentlige kjøpte grunnen eller bygningene for. Det skal legges vekt på 

denne kjøpsprisen dersom det ikke er gått lang tid mellom kjøpet og salget av grunnen og 

bygningene. Markedsverdien bør i prinsippet ikke settes lavere enn de opprinnelige 

kostnader i en periode på minst tre år etter kjøpet, med mindre den uavhengige 

takstmannen uttrykkelig har konstatert en generell nedgang i markedsprisene for grunn og 

bygninger i det aktuelle markedet.305 

5.1.3 Markedsselgerprinsippet kommer til anvendelse dersom retningslinjene ikke 

er fulgt 

Dersom salget ikke er utført i samsvar med fremgangsmåtene skissert i retningslinjene, bør 

salget meldes ESA slik at de kan vurdere støttens forenelighet med EØS-avtalen.306 

Retningslinjene oppstiller ikke typiske tilfeller for salg som innebærer støtte. Dersom salget 

ikke har fulgt fremgangsmåtene skissert i retningslinjene, må det derfor vurderes konkret 

om salgsprisen ansees å gjenspeile markedsverdien og således ikke innebærer en 

økonomisk fordel til kjøper. Vurderingen må i slike tilfelle gjøres med utgangspunkt i 

markedsselgerprinsippet. Ofte vil salg som ikke oppfyller kriteriene i fremgangsmåtene 

skissert i retningslinjene for salg av fast eiendom likevel ha oppfylt noen av vilkårene fra 

disse som kan være retningsgivende for å vurdere om det har blitt gitt en økonomisk fordel. 

Både Sykehusbolig-saken307 og saken om salget av Nasjonalbiblioteket i Oslo308 er 

eksempler på dette. Selv om ESA relativt rask kunne fastslå at et eller flere kumulative 

 

 
305 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.2 d). 
306 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 2.3. 
307 ESAs vedtak 55/05/COL. 
308 ESAs vedtak 170/05/COL. 
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vilkår ikke var oppfylt, vektla de det som faktisk samsvarte med fremgangsmåtene. I begge 

sakene vurderte for eksempel ESA takstene til tross for at de ikke hadde blitt foretatt i 

tilstrekkelig tid før salgsforhandlingene. Det offentliges fremgangsmåte for salget vil være 

avgjørende for at salgsprisen er lik eller høyere enn markedsprisen, ettersom 

fremgangsmåten for salget er avgjørende for at en rasjonell privat selger skal kunne 

maksimere profitten av tomten som skal selges. 

5.2 Retningslinjene for salg av fast eiendom sin overføringsverdi til andre salg  

Retningslinjene for offentlig støtte har ingen kapitler for tiltak som ligner salg av fast 

eiendom, som salg av aksjer eller utleie av fast eiendom. Som beskrevet ovenfor i pkt. 5.1, 

vil et offentlig salg i samsvar med retningslinjene for salg av fast eiendom automatisk 

utelukke støtte. Det er derfor av interesse å fastslå i hvilken grad retningslinjene for salg av 

fast eiendom har generell relevans. 

 

Retningslinjene for salg av fast eiendom, sier eksplisitt at de kun gjelder salg av fast 

eiendom.309 I norsk teori er det blitt uttalt at transaksjoner som offentlige myndigheters 

kjøp, makeskifte, utleie eller forpaktning av grunn og bygninger bør følge prinsippene i 

retningslinjene for salg av fast eiendom.310 I internasjonal teori er det blitt uttalt at: 

 

”The Communication concerns only sales of publicly owned land and buildings. It 
does not concern the public acquisition of land and buildings or the letting or 
leasing of land and buildings by public authorities. It is submitted that the same 
logic applies mutatis mutandis to these situations: in order to avoid any State aid 
concern the Member State should behave as a private operator.”311 

 

 
309 Retningslinjene for salg av fast eiendom, pkt. 1.(4). For ordens skyld bemerkes at direktivet for offentlige 

anskaffelser også avgrenser mot kjøp av fast eiendom.309 Det kan spørres om kjøp av fast eiendom bør følge 

prinsippene i retningslinjene for salg av fast eiendom eller direktivet for offentlige anskaffelser. Prinsippene 

og fremgangsmåtene i direktivet for offentlige anskaffelser har mange likhetstrekk med retningslinjene for 

salg av fast eiendom, så skillet er muligens ikke så interessant.  
310 Alterskjær m.fl. (2008), s. 104 pkt. 9.1. 
311 Mederer m.fl. (2008), s. 329 pkt. 2.412. 



 

 

83

                                                

 

Det er lett å være enig i dette resonnementet. I den grad prinsippene for salg av fast 

eiendom har overføringsverdi til lignede tiltak, er det naturlig å benytte disse for å unngå 

konflikt med forbudet mot offentlig støtte. Siden det ikke finnes egne retningslinjer for 

slike tiltak, vil det likevel bli et problem for det offentlige å vurdere om tiltaket bør 

notifiseres til ESA eller ikke. Generelt kan det sies at jo likere tiltaket er med salg av fast 

eiendom, og jo flere holdepunkter fra retningslinjene og praksis ellers man har for at 

tiltaket er utført markedsmessig, jo mer sannsynlig er det at tiltaket ikke innebærer offentlig 

støtte. Generelt kan det også påpekes at Kommisjonen og ESA er tilhengere av at offentlige 

tiltak bør følge åpen budrunde eller anbudskonkurranse som fremgangsmåte for tiltaket for 

ikke å komme i konflikt med forbudet mot offentlig støtte.312 I tillegg til salg av fast 

eiendom er det den foretrukne fremgangmåten ved offentlige anskaffelser,313 

privatisering314 og tildeling av infrastrukturprosjekter315 for å nevne noe. Det betyr at en 

slik prosedyre generelt sett er en metode tilsynsorganene mener er egnet for å unngå 

konflikt med forbudet mot offentlig støtte. 

5.3 Salg av aksjer i offentlige selskap - privatisering 

Salg av aksjer i offentlig eide selskaper er særlig praktisk. Hovedspørsmålet er om 

salgsprisen ligger under markedsprisen. Det offentlige må opptre som en rasjonell privat 

selger som har profittmaksimering som hovedformål for ikke å risikere og komme i 

konflikt med støtteforbudet. 

 

Det er vanlig at det offentlige avtaler andre tiltak i forbindelse med privatiseringen. Slike 

tiltak må også utføres markedsmessig for ikke å gi kjøper eller det privatiserte foretaket316 

 

 
312 Bartosch (2002), s. 553. 
313 Mer om dette over i pkt. 4.2 ”En presentasjon av samspillet med regelverket for offentlige anskaffelser”. 
314 Mer om dette under i pkt. 5.3.2 ”Kommisjonens praksis om salg av aksjer”. 
315 Faull & Nikpay (2007), s. 1714 pkt. 16.27. 
316 Simonsson (2005), s. 461. Mer om dette under i pkt. 5.3.2 ”Kommisjonens praksis om salg av aksjer”. 
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økonomiske fordeler. Slike tiltak kan være offentlige garantier, kapitaltilførsler, 

avskrivning av gjeld og tilleggsavtaler om kjøp og salg med det privatiserte foretaket. Slike 

tilleggsavtaler kan tilsi at salgsprisen på aksjene må økes eller reduseres tilsvarende den 

økonomiske verdien av avtalte tilleggsytelser. Et ytterligere interessant støtteproblem er om 

det privatiserte foretaket tidligere har mottatt ulovlig støtte som ikke har blitt 

tilbakebetalt.317 Støtten vil da følge foretaket og tilbakebetalingskravet vil kunne bli et 

problem for kjøper. En eventuell avtale mellom det offentlige og kjøper om at det 

offentlige påtar seg å betale eventuelle tilbakebetalingskrav risikerer også å innebære 

ulovlig støtte i seg selv.318 

 

I det følgende konsentreres imidlertid drøftelsen om salgsprisen på aksjene isolert sett. 

5.3.1 ESAs praksis om salg av aksjer 

Islandsement-saken319 gjaldt salg av aksjer i det 100% offentlig eide selskapet Island 

Sement. Island påstod at salget hadde skjedd i samsvar med retningslinjene for salg av fast 

eiendom, og at det derfor ikke forelå offentlig støtte.320 ESA stilte spørsmål ved om man 

kunne anvende retningslinjene siden saken gjaldt salg av aksjer og ikke salg av fast 

eiendom. ESA henviste til vedtaket om å åpne formell undersøkelse av salget.321 ESA 

uttalte der at:  

 

”the principles laid down in Chapter 18B of the Guidelines concerning sales 
procedures, could, by analogy, give an indication to determine whether it can be 
presumed that no state aid had been involved in the sale.” 322 

 

 

 
317 Simonsson (2005), s. 461. 
318 Simonsson (2005), s. 461. 
319 ESAs vedtak 368/06/COL (Islandsement-saken). Eksempelet er hentet fra Engeset (2006), s. 12. 
320 Islandsement-saken, del I pkt. 3. 
321 ESAs vedtak 421/04/COL. 
322 ESAs vedtak 421/04/COL, del II pkt. 2. 
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ESA åpner derfor for at prinsippene i retningslinjene for salg av fast eiendom kan anvendes 

analogisk for å gi en indikasjon på om støtte har vært involvert i salget. I denne avgjørelsen 

konstaterte ESA at fremgangsmåtene i retningslinjene for salg av fast eiendom ikke var 

fulgt. De kriteriene som var oppfylt etter retningslinjene ble imidlertid tillagt vekt, så ESA 

anså det som relevante momenter ved vurderingen av om det forelå offentlig støtte. Slik jeg 

forstår det kan altså prinsippene for salg av fast eiendom anvendes i den grad de har 

overføringsverdi til salg av aksjer. Etter min mening er det en fornuftig tilnærming at 

retningslinjene for salg av fast eiendom er relevante men også at de ikke anvendes slavisk 

av ESA. Verdsettelse av aksjer er noe annet enn verdsettelse av fast eiendom, og følger 

dermed andre verdsettelsesprinsipper. I tillegg er det ikke til å komme forbi at 

retningslinjene for salg av fast eiendom er uttrykkelig avgrenset til å gjelde salg av fast 

eiendom, og ikke salg av andre eiendeler. 

5.3.2 Kommisjonens praksis om salg av aksjer 

Kommisjonen har i flere årsberetninger om konkurransepolitikken beskrevet sin oppfatning 

av hvordan salg av aksjer bør foregå for å utelukke støtte.323  

Rettskildevekten av årsberetningene kan problematiseres. De ble for eksempel ikke nevnt 

av ESA i Islandsement-saken324selv om saken nettopp gjaldt privatisering. Årsberetningene 

er imidlertid et uttrykk for Kommisjonens oppfatning av hvordan prosessen for salget bør 

foregå for ikke å komme i konflikt med støtteforbudet. Prinsippene har også blitt 

konsekvent anvendt og gjentatt av Kommisjonen.325 Utenom enkeltvedtak er 

årsberetningene - så vidt meg bekjent - den eneste skrevne oppfatningen fra 

tilsynsorganene om hvorledes salg av aksjer bør foregå for ikke å komme i konflikt med 

 

 
323 XXI Report on Competition Policy (1991) pkt. 248, XXII Report on Competition Policy (1992) pkt. 464, 

XXIII Report on Competition Policy (1993) s. 255 – 260 og XXVII Report on Competition Policy (1997) s. 

226 jfr. Arhold (2007), note 82 jfr. Mederer m.fl. (2008) s. 335 note 1084 og Faull & Nikpay (2007), s.1714 

note 39. 
324 ESAs vedtak 368/06/COL. Mer om saken ovenfor i pkt. 5.3.1 ”ESAs praksis om salg av aksjer”. 
325 XXX Report on Competition Policy (2000), pkt. 318 jfr. Arhold (2007), s. 165 note 82. 
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støtteforbudet. Årsberetningene har også flere likhetstrekk med retningslinjene for salg av 

fast eiendom. I den grad årsberetningene sammenfaller med rettspraksis, er det derfor 

naturlig å tillegge dem vekt.  

 

For å utelukke støtte stiller Kommisjonen i årsberetningene opp to fremgangsmåter. Det 

første alternativet er salg over børs,326 det andre alternativet er salg ved åpen budrunde. 

Målestokken i årsberetningene er markedsselgerprinsippet.327 De skisserte 

fremgangsmåtene for salget er derfor et forsøk på å oppstille hvordan en rasjonell privat 

selger ville handlet for å få høyest mulig pris for aksjene sine. 

 

Det første alternativet er altså salg over børs. For å kunne benytte seg av fremgangsmåten 

forutsettes det at selskapet er børsnotert. Kommisjonen anser børskursen som referanse for 

markedsprisen siden den er av den oppfatning at det utelukker støtte. Det er i hvert fall et 

utgangspunkt. Aksjekursen på Børsen vil jo bestemmes av markedet. Kursen vil kunne 

avspeile markedets bekymringer og forhåpninger for fremtiden. Børskursen er derfor svært 

relevant. I Bremer Vulkan-dommen328 hevdet Kommisjonen at det forelå offentlig støtte 

fordi aksjene ble overdratt til en pris som var lavere enn aksjekursen. Vedtaket til 

Kommisjonen ble annullert av Domstolen fordi en begrunnelse om at børskursen skal være 

eneste avgjørende faktor for verdien av aksjene var for kategorisk, unyansert og restriktivt. 

Domstolen uttalte videre at: 

 

”Den uindskrænkede og ubetingede anvendelse af dette kriterium med udelukkelse 
af alle andre faktorer indebærer en automatik, der vanskeligt kan forenes med det 
markedsøkonomiske system og de økonomiske valg, der som i det foreliggende 

 

 
326 XXIII Report on Competition Policy (1993) s. 256 pkt. 403. 
327 Mederer m.fl. (2008), s. 335 pkt. 2.431. 
328 Forente saker C-329/93, C-62/95 og C-63/95 (1996). Eksempelet er hentet fra Hancher m.fl. (2006), s. 83 

pkt. 3-079. 
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tilfælde træffes af store virksomheder, der lader sig lede af mere langsigtede 
rentabilitetsudsigter.”329 

 

Domstolen åpnet med andre ord opp for at andre faktorer enn aksjekursen er relevant for 

vurderingen av om salgsprisen er lik eller høyere enn markedsprisen. Det er fornuftig siden 

målestokken for vurderingen er hvilke hensyn en rasjonell privat selger ville tatt i 

betraktning for salgsprisen. En rasjonell privat selger vil ta alle relevante momenter for 

salgsprisen i betraktning. Det kan eksempelvis tenkes at en rasjonell privat selger vil ta 

hensyn til at aksjekursen kan synke og stige på kort tid. Hvordan en rasjonell privat selger 

forholder seg til aksjekursen blir derfor muligens mer kompleks enn aksjekursen dagen for 

salget. En rasjonell privat selger vil kanskje se på den ”generelle” aksjekurstendensen ved 

avgjørelsen av salgsprisen. Dersom salgsavtalen inngås en dag kursen er lav, kan derfor 

kjøperen motta en fordel om ikke tendensen i kursen vurderes helhetlig. Som illustrerende 

uttalt av Høyesterett:330 

 

”Dersom løsningssummen ble basert på antatt børsverdi av aksjene, kunne 
morselskapet bli fristet til å spekulere i det innløsningstidspunktet som gir størst 
mulig gevinst på minoritetsaksjonærenes bekostning, det tidspunktet da ”rabatten” i 
børskursen er ekstra høy.”331 

 

I Bremer Vulkan-dommen tok Domstolen i tillegg til akskjekursen dagen for salget i 

betraktning den tidligere utviklingen i kursen, en komplisert overdragelsesavtale og Bremer 

Vulkans indre verdi. Dersom aksjekursen er den eneste relevante faktoren for salgsprisen, 

mener jeg derfor det er fornuftig at salgsprisen bør samsvare med den generelle tendensen i 

kursen på tidspunktet for salget, for ikke å komme i konflikt med markedsselgerprinsippet. 

En rasjonell privat selger vil ikke selge til aksjekursen dersom den dagen for salget er 

unormalt lav. 

 
 

 
329 Bremer Vulkan, premiss 36. 
330 Rt. 2003/713. Eksempelet er hentet fra Engeset (2006), s. 18. 
331 Rt. 2003/713, premiss 69. 
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Den andre fremgangsmåten Kommisjonen beskriver for å utelukke støtte er salg ved åpen 

budrunde. Anbudskonkurranse er som nevnt332 en populær metode hos Kommisjonen som 

fremgangsmåte for å utelukke støtte. Den åpne anbudskonkurransen skal i følge 

årsberetningene gjennomføres slik: 

 

”(i) a competitive tender must be held that is open to all comers, transparent and not 
conditional on the performance of other acts such as the acquisition of assets other 
than those bid for or the continued operation of certain businesses; 
(ii) the company must be sold to the highest333 bidder; and 
(iii) bidders must be given enough time and information to carry out a proper 
valuation of the assets as the basis for their bid.”334 

 

Fremgangsmåten beskrevet ligner på fremgangsmåten for åpen budrunde i retningslinjene 

for salg av fast eiendom. Dersom fremgangsmåten følges, påstås salget å skje til 

markedspris og utelukke støtte. Kommisjonen har imidlertid godtatt at det ikke alltid er 

mulig å gjennomføre en åpen budrunde. I Gothaer-vedtaket335 akseptert Kommisjonen at 

salget ble utført ved en uavhengig ekspertvurdering av prisen.336 Som begrunnelse henviste 

Kommisjonen blant annet til retningslinjene for salg av fast eiendom.337 Kommisjonen 

supplerte derfor årsberetningene med retningslinjene for salg av fast eiendom, og 

aksepterer at også en uavhengig ekspertvurdering av salgsprisen for aksjer vil være en 

egnet fremgangsmåte for å finne markedsprisen. 

 

 

 
332 Mer om dette ovenfor i pkt. 5.2 ”Retningslinjene for salg av fast eiendom sin overføringsverdi til andre 

salg”. Se også Arhold (2007), s. 165. 
333 Til forskjell fra retningslinjene for salg av fast eiendom refereres det til “highest bid” og ikke “best bid” i 

årsberetningene.  Ordlyden i fremgangsmåten for salg av aksjer beskrevet årsberetningene tilsier at høyeste 

pris er det eneste relevante for om salget har skjedd til markedspris. Mer om dette over i pkt. 5.1.1 ”Salg ved 

åpen budrunde”. 
334 XXIII Report on Competition Policy (1993) s. 257 pkt. 403. 
335 Kommisjonsvedtak 2002/896/EF. Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008) s. 
336 Gothaer, premiss 28 flg. Eksempelet er hentet fra Arhold (2007), s. 165 note 83. 
337 Kommisjonens retningslinjer for salg av fast eiendom er tilnærmet identiske med ESAs. 
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I teorien er det blitt påstått at salg ved åpen budrunde som fremgangsmåte for å utelukke 

støtte ikke er beskrivende for den komplekse prosessen som salg av aksjer vanligvis 

innebærer.338 I praksis foregår ofte salg av aksjer gjennom en kontrollert auksjon eller 

bilaterale forhandlinger.339 Det er vanskelig å oppstille fremgangsmåter som dekker alle 

praktiske situasjoner for privatisering. Imidlertid er salg ved åpen budrunde ansett som en 

svært lite egnet metode.340 Det er blant annet risikabelt å la alle interesserte få lov til å 

foreta en nøye gjennomgang av selskapet på grunn av sensitiv informasjon og beskyttelse 

av selskapets interesser. I tillegg er en slik prosess svært kostnadskrevende, og kan virke 

avskrekkende på en privatiseringsprosess. Det er heller ikke heldig sett ut i fra 

konkurransefremmende hensyn. Privatisering vil ofte være konkurransefremmende og øke 

gjennomsiktigheten i støttetiltak siden det er lettere å avdekke støtte i tiltak når tiltaket 

utøves ovenfor et privat og ikke et offentlig foretak.341 Det kan derfor stilles spørsmål ved 

om salg av aksjer ved åpen budrunde er i samsvar med hva en rasjonell privat selger ville 

gjort og dermed i samsvar med markedsselgerprinsippet. 

 

I følge Kommisjonen er det imidlertid bare salg over børs eller salg ved åpen budrunde som 

ikke trenger notifisering.342 Kommisjonen oppstiller også noen situasjoner der salget bør 

notifiseres for å vurdere om det foreligger støtte. Det er: 

 

”- sales after negotiation with a single prospective purchaser or a number of 
selected bidders; 
- those preceded by the writing-off of debt by the State, other public enterprises or 
any public body; 
- those preceded by the conversion of debt into equity or capital increases; 
and 

 

 
338 Simonsson (2005), s. 463. 
339 Simonsson (2005), s. 463. 
340 Simonsson (2005), s. 465. 
341 Simonsson (2005), s. 460. 
342 XXIII Report on Competition Policy (1993) s. 256 pkt. 403. 
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- sales on conditions that are not customary in comparable transactions between 
private parties.”343 

 

Presumsjonene for støtte som beskrevet over kan imidlertid nyanseres av Kommisjonens 

egen praksis. Selv om det offentlige setter betingelser for salget som en rasjonell privat 

selger ikke ville gjort, har Kommisjonen uttalt at det ikke kan utelukkes at salget har skjedd 

til markedspris.344 I Centrale del latte di Roma-vedtaket345 undersøkte Kommisjonen om 

vilkårene knyttet til salget hadde innvirket på salgsprisen. Kommisjonen kom til at 

vilkårene ikke hadde en slik virkning, og uttalte av interesse i denne sammenheng, at 

eventuelle vilkårs ”indflydelse kan neutraliseres af, at den valgte kandidats bud er 

væsentligt højere end den uafhængige vurdering af virksomhedens værdi (42 %).”346 Det er 

et kjennetegn ved markedstesten at det er effekten av tiltaket som er avgjørende. Det betyr 

at det avgjørende er om salgsprisen er lik eller høyere enn markedsprisen. Det har den 

konsekvens at om det kan bevises at vilkårene for salget ikke har innvirket på salgsprisen, 

så vil det ikke komme i konflikt med støtteforbudet. Craiova-vedtaket347 belyser 

problemstillingen ytterligere. Rumenske myndigheter solgte en bilfabrikk ved 

fremgangsmåten for åpen budrunde, og satte som vilkår at det skulle opprettholdes et visst 

produksjons- og aktivitetsnivå i Craiova. Investorer med en annen strategi hadde ingen 

mulighet for å vinne budrunden. Kommisjonen kom til at ”de betingelser, der var knyttet til 

privatiseringen af Automobile Craiova, medførte et fald i salgsprisen og afskrækkede andre 

potentielle tilbudsgivere fra at afgive tilbud.” 348 De offentlige vilkårene hadde derfor 

påvirket salgsprisen og salget var derfor uforenelig med støtteforbudet. Som oppsummert i 

det senere Tractorul-vedtaket,349 kan det etter dette konkluderes med to ting av interesse: 

 

 
343 XXXIII Report on Competition Policy (1993) s. 256 pkt. 403. 
344 Mederer m.fl. (2008), s. 337. 
345 Kommisjonsvedtak 2000/628/EF. Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 337 pkt. 2.435. 
346 Centrale del latte di Roma, premiss 91. 
347 Kommisjonsvedtak 2008/717/EF. Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 337 pkt. 2.437. 
348 Craiova, premiss 65. 
349 Kommisjonsvedtak 2008/767/EF. Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 338 pkt. 2.438. 
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”For det første er der normalt ingen problemer forbundet med betingelser, som også 
forekommer ved transaktioner mellem private parter (visse former for 
standardkompensation, bevis på tilbudsgiverens solvens eller overholdelse af den 
nationale lovgivning om arbejdsmarkedsforhold). For det andet vil betingelser, som 
normalt ikke synes at indgå i transaktioner mellem private, kun omfatte statsstøtte, 
hvis de kan reducere salgsprisen og favorisere køberen. Det skal påvises i hvert 
enkelt tilfælde, at sådanne betingelser ikke omfatter statsstøtte”350 

 

Et annet interessant poeng kan trekkes ut av det ovenfor beskrevne Craiova-vedtaket. Siden 

det offentlige hadde ”givet afkald på indtægter ved privatiseringen”351 konkluderte 

Kommisjonen med at ”den privatiserede virksomhed [min uthevelse] i den foreliggende sag 

har opnået en økonomisk fordel ved hjælp af statsmidler.”352Normalt er problemet ved 

offentlige salg at det skjer til underpris, og da er det kjøper som mottar en økonomisk 

fordel. Dersom det settes som vilkår for salget at produksjonsnivået skal holdes på et visst 

nivå, slik det ble gjort i Craiova-vedtaket, er det foretaket som mottar den økonomiske 

fordelen når det offentlige selger til en lavere pris som følge av betingelsen. 

Produksjonsnivået sikret en viss økonomisk aktivitet i tilfeller hvor det ikke var økonomisk 

lønnsomt og det skjedde på det offentliges bekostning.353 På den måten blir det 

opprettholdt et ”kunstig” aktivitetsnivå, med den konsekvens at foretaket oppnår støtte i 

form av økt avkastning. 

 

 
350 Tractorul, premiss 41. 
351 Craiova, premiss 65. 
352 Craiova, premiss 66. 
353 Mederer m.fl. (2008), s. 338 pkt. 2.438. 
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6 Markedslångiverprinsippet 

Allerede i Boch-dommen354 konstaterte Domstolen at: 

 

”no distinction can be drawn between aid granted in the form of loans and aid 
granted in the form of a subscription of capital of an undertaking…an appropriate 
way of establishing whether such a measure is a state aid is to apply the criterion … 
of determining to what extent the undertaking would be able to obtain the sums in 
question on the private capital markets.”355 

 

Markedstesten er derfor anvendelig også for å vurdere støtteelementet i lånetildelinger fra 

det offentlig. For enkelhets skyld benevner jeg denne markedstesten for 

markedslångiverprinsippet. 

 

Lån må tilbakebetales med renter. Støtteelementet tilsvarer differansen mellom den rente 

foretaket skulle ha betalt (som igjen er avhengig av foretakets finansielle stilling og 

sikkerheten det kan stille for lånet), og den rente det faktisk betaler.356 Dersom lånene ytes 

på markedsmessige vilkår vil det ikke innebære støtte til foretaket. 

Sammenligningsgrunnlaget er den rasjonelle private långiveren. I det følgende vurderes 

særlig relevante momenter for markedslångiverprinsippet. 

 

 
354 Sak 40/85 (1986) – ikke tilgjengelig på dansk. Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 311 pkt. 

2.341. 
355 Boch, premiss 12-13. 
356 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.3 (3). 
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6.1 Relevante parametere for lånebetingelser 

En privat långiver som foretar sine transaksjoner på normale markedsøkonomiske vilkår og 

som vurderer å innvilge et lån er klar over risikoen forbundet med en slik transaksjon. 

Risikoen er at låntager ikke kan tilbakebetale lånet. Det potensielle tapet omfatter hele 

lånebeløpet og alle forfalte, men ikke betalte renter på misligholdstidspunktet. En rasjonell 

privat långiver vil derfor vurdere om det skal gis lån ved å vurdere låntagerens 

betalingssvikt. Risikoen avspeiler seg i to parametere - rentesats og sikkerhet.357 Dersom 

den antatte risiko forbundet med lånet er høy, må dette kompenseres i høye rentevilkår eller 

krav til sikkerhet, og vice versa.358 Hvis ikke er det sannsynlig at låntager mottar støtte. Det 

samme gjelder dersom foretakets aktiva, som er stilt som pant, ikke dekker en fullstendig 

tilbakebetaling av lånet.359 Det kan også tenkes at låntagers finansielle stilling tilsier at det 

ikke har mulighet for å oppnå lån i det hele tatt, da må lånet som helhet ansees som 

støtte.360 

6.2 Referanserenten gjenspeiler markedet 

ESA fastsetter en referanserente på sine hjemmesider for Norge som blant annet skal 

benyttes for å bedømme støtteelementet i lån. ESA vedtok 17. desember 2008 å endre 

kapittelet i retningslinjene for offentlig støtte om beregningsmåten for referanserenten361 i 

tråd med Kommisjonens retningslinjer,362 og disse endringene trådte i kraft i EØS 1. januar 

 

 
357 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.3. (1) 
358 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.3. (2) 
359 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.3. (2). 
360 Retningslinjene for offentlig støtte, del VI kapittel ”Application of State aid provisions to public 

enterprises in the manufacturing sector”, pkt. 7.3. (3). 
361 Retningslinjene for offentlig støtte, del VII “Reference and discount rates”. 
362 Commission’s Communication on the revision of the method for setting the reference and discount rates 

2008), OJ 2008 C 14/6. 
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2009. Referanserenten skal reflektere gjennomsnittlige rentekostnader for middels- eller 

langtidslån med normal sikkerhet i EØS-området. Referanserenten gir dermed en 

indikasjon på den aktuelle markedsrenten som långiver må sammenligne med for å vurdere 

om det gis støtte. Dersom långiver benytter referanserenten som rente på lån indikerer det 

at lånet er gitt på markedsmessige vilkår, og dermed ikke innebærer en fordel for 

låntager.363 Referanserenten er dermed et verktøy for tilsynsorganene og den offentlige 

långiver for å beregne konkret om lån fra det offentlige innebærer støtte til låntager. 

Dersom den offentlige långiveren ikke benytter referanserenten, må lånevilkårene vurderes 

konkret i forhold til markedslångiverprinsippet. Dersom en rasjonell privat långiver ville 

ytt lån til samme låntager som det offentlige, og på samme lånevilkår som det offentlige, 

innebærer ikke lånet offentlig støtte. 

6.3 Det offentliges posisjon i foretaket har betydning for om lånevilkårene er 

markedsmessige 

Dersom det offentlige gir lån til en rente som ligger under markedsrenten kan det tilsi at 

differansen utgjør støtte til foretaket eller indirekte til eierne av foretaket. I den forbindelse 

må det tas hensyn til det offentliges posisjon i foretaket. Dersom det offentlige har en sterk 

posisjon, kan det påstas at de offentlige eierne indirekte drar fordel av en rente som ligger 

under markedsrenten gjennom den forbedrede situasjonen til foretaket.364 Det klare tilfellet 

er der det offentlige er eneeier av foretaket. Da blir det korrekt å legge til alle ytterligere 

fordeler som lånet tilfører foretaket, og som forblir der, til den avtalte renten.365 Summen 

av dette må vurderes opp mot markedsrenten. Med andre ord må alle relevante kostnader 

og fordeler ved lånet og den forventede tilbakebetaling tas i betraktning. Det er irrelevant 

om profitten blir igjen i foretaket eller går direkte til de offentlige eierne. 

 

 

 
363 Veileder fra FAD, s. 61. 
364 Mederer m.fl. (2008), s. 311 pkt. 2.342. 
365 Mederer m.fl. (2008), s. 311 pkt. 2.343. 
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Vurderingen blir anderledes om det offentlige bidrar med et gunstig lån og ikke er eneeiere 

i foretaket.366 Da kan de andre eierne også indirekte dra fordel av lånet uten at de bidrar 

med tilsvarende lån. Som uttalt i Westdeutsche Landesbank-dommen 367 er ikke det at: 

 
”de andre indehavere af Westdeutsche Landesbank har fået en andel af fortjenesten, 
uden at de i den forbindelse har bidraget med noget, … i overensstemmelse med en 
markedsøkonomisk investors adfærd.”368 

 

Et lignende argument finnes i Kommisjonsvedtaket OTE.369 Ingen andre aksjonærer hadde 

bidratt til betaling av ekstraomkostningene ved en omlegging av foretaket OTE; 

 

”selv om OTE’s forventede rentabilitetsforbedring skal komme alle selskabets 
investorer til gode uden forskel. Under disse omstændigheder adskilte den græske 
stats adfærd sig fra andre private investorers. Selv om statens særlige position som 
hovedaktionær kunne berettige en anderledes adfærd, ville det normalt kunne 
forventes, at en aktionær, der yder virksomheden finansiel bistand, uden at de andre 
aktionærer gør det samme, ville modtage kompensation i form af en større andel i 
virksomheden eller lignende. I den foreliggende sag modtager staten imidlertid 
ingen kompensation ud over den, som alle selskabets øvrige investorer 
modtager.”370 

 

Av resonnementet kan det sluttes at en rasjonell privat långiver ikke ville funnet seg i å 

dele likt med andre eiere når han bidrar med mer – da vil en rasjonell privat långiver kreve 

tilsvarende mer tilbake. 

 

 
366 Mederer m.fl. (2008), s. 311 pkt. 2.344. 
367 Forente saker T-228/99 og T-233/99 (2003). Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 311 note 

1000. 
368 Westdeutsche Landesbank, premiss 316. 
369 Kommisjonsvedtak 2008/722/EF. Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 312 pkt. 2.345 note 

1001. 
370 OTE, premiss 87. 
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7 Markedsgarantistprinsippet  

For å avgjøre om en offentlig garanti innebærer støtte til foretaket har 

fellesskapsdomstolene anvendt samme grunnleggende sammenligning med markedet, for 

enkelhets skyld kalt markedsgarantistprinsippet. Som uttalt av Førsteinstanseretten i 

EPAC-dommen371 må det: 

 

”undersøges, om den garanti, staten stillede for EPAC med henblik på, at selskabet 
kunne opnå et lån hos bankerne, også ville have været stillet under sædvanlige 
markedsvilkår af en privat erhvervsdrivende, når bl.a. henses til risikoen for, at 
denne garanti ville blive realiseret i tilfælde af manglende tilbagebetaling af det 
ydede lån.”372 

 

Sammenligningsgrunnlaget ble presisert av Domstolen i Stardust Marine-dommen373 slik at 

det må undersøkes om den offentlige garantitildelingen utgjorde: 

 

”en fornuftig handlemåde under markedsøkonomiske forhold i betragtning af de til 
rådighed stående oplysninger og den forventede udvikling på det tidspunkt, da de 
blev ydet.” 374 

 

Retningslinjene for offentlig støtte har et eget kapittel for offentlige garantier,375 

(retningslinjene for offentlige garantier), som følger opp tanken fra fellesskapsdomstolene 

om å sammenligne den offentlige garantien med handlemåten til en rasjonell privat 

 

 
371 Forente saker T-204/97 og T-270/97 (2000). Eksempelet er hentet fra Mederer m.fl. (2008), s. 455 pkt. 

2.782 note 1408. 
372 EPAC, premiss 68. 
373 Sak C-482/99 (2002). 
374 Stardust Marine, premiss 72. 
375 Retningslinjene for offentlig støtte, del V ”State Guarantees”(retningslinjene for offentlige garantier). 
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garantist for å avgjøre om garantien innebærer støtte til foretaket.376 Retningslinjene ble 

oppdatert i desember 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009.377 Jeg vil derfor først drøfte hva 

retningslinjene for offentlige garantier anser som støtteelementet i en offentlig garanti og 

hvem som er støttemottager. Videre vil jeg vurdere garantitildelinger skissert i 

retningslinjene for offentlig støtte som antas å utelukke offentlig støtte og dermed være i 

samsvar med handlemåten til en rasjonell privat garantist. Videre vil jeg drøfte hvordan 

markedsgarantistprinsippet avgjør støttespørsmålet dersom retningslinjene for offentlige 

garantier ikke er fulgt ved garantitildelingen. Til slutt vil jeg vurdere hvordan etablering av 

et offentlig foretak med ubegrenset ansvar kan utgjøre en ubegrenset garanti i strid med 

markedsgarantistprinsippet. 

7.1 Støtteelementet og støttemottageren 

En garanti forbedrer et foretaks muligheter for finansiering på markedet. Dersom garantien 

ikke gis på markedsvilkår, vil det kunne innebære en økonomisk fordel for foretaket med 

den konsekvens at garantien kan komme i konflikt med forbudet mot offentlig støtte. 

Fordelen med en offentlig garanti er at risiko forbundet med garantien bæres av det 

offentlige378 eller sagt på en annen måte vil risiko forbundet med kapitalen (typisk lån)379 

overføres til det offentlige. Det bør derfor betales en rimelig premie for denne 

risikoovertagelsen. Dersom det helt eller delvis blir gitt avkall på en slik premie, vil det 

være en fordel for foretaket og et dren på det offentliges ressurser. Den offentlige garantien 

kan innebære en økonomisk fordel for foretaket selv om det offentlige aldri kommer til å 

foreta utbetalinger som følge av garantien.380 Det kan eksempelvis tenkes at foretaket ikke 

 

 
376 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.1 (2). 
377 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 7. 
378 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 2.1 (3). 
379 Garantier gis typisk i forbindelse med lån. Jeg bruker derfor ordene låntager og långiver for enkelhets 

skyld, selv om retningslinjene for offentlige garantier har et videre anvendelsesområde, jfr. retningslinjene for 

offentlige garantier, pkt. 1.2 jfr. pkt. 1.3 (3). 
380 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 2.1 (3). 
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kan oppnå noen garanti i det hele tatt hos en rasjonell privat garantist på kapitalmarkedet 

ellers. Støtteelementet vil i så fall være forskjellen mellom finansieringen foretaket oppnår 

med den offentlige garantien, og finansieringen (eller ikke-finansieringen) foretaket oppnår 

uten slik garanti. 

 

Det typiske er at det er låntageren som er støttemottager. Låntager bør som nevnt betale en 

rimelig premie for risikoen den offentlige garantisten bærer. Når låntageren ikke behøver å 

betale premie, eller betaler en lav premie, oppnår vedkommende en fordel. Sammenlignet 

med en situasjon uten en garanti, setter den offentlige garantien låntageren i stand til å 

oppnå finansielle lånevilkår på de finansielle markeder som er bedre enn de ordinære vilkår 

uten en slik garanti. Ved hjelp av den offentlige garantien får låntageren typisk mulighet til 

lavere rente og/eller å stille mindre sikkerhet. I noen tilfeller vil ikke låntageren uten en 

offentlig garanti ha mulighet for lån i det hele tatt. Offentlige garantier kan derfor gjøre det 

lettere å etablere nye virksomheter og sette visse virksomheter i stand til å skaffe kapital til 

å gjennomføre nye aktiviteter. En offentlig garanti kan også bidra til at en kriserammet 

virksomhet kan fortsette driften i stedet for at den legges ned eller blir omstrukturert, og 

slik skape konkurransevridninger. 381 

 

En konsekvens av at man har med en garanti å gjøre er at det ikke bare etableres et rettslig 

forhold mellom garantisten og låntageren, men også mellom garantisten og långiveren. Det 

kan derfor ikke utelukkes at långiveren også under visse omstendigheter vil dra direkte 

fordel av garantien. Dersom det gis etterfølgende offentlig garanti for et allerede bevilget 

lån, uten at vilkårene for lånet endres, er det långiveren som mottar støtte i form av økt 

sikkerhet på lånet uten å måtte gi bedre lånevilkår. Det kan også tenkes at et garantert lån 

anvendes til å innfri et annet lån som ikke er garantert, hos samme långiver, med den 

konsekvens at långiver får økt sikkerhet for lånet. Man må være oppmerksom på at 

 

 
381 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 2.2. 
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garantier som innebærer støtte til långiveren prinsipielt kan utgjøre driftstøtte.382 For andre 

typer garantier enn dem som er knyttet til lån, må det også for slike garantiers 

vedkommende på samme måte vurderes om mulige tredjemenn mottar en fordel i form av 

garantien.383  

7.2 Garantitildelinger som utelukker offentlig støtte 

7.2.1 Utgangspunktet for garantitildelingen er markedsgarantistprinsippet 

For å avgjøre om foretaket mottar støtte ved den offentlige garantien, legger retningslinjene 

for offentlige garantier til grunn markedsgarantistprinsippet. 384 Spørsmålet som stilles er 

om foretaket har mulighet for tilsvarende garanti hos en rasjonell privat garantist på 

kapitalmarkedet ellers.385 Retningslinjene for offentlige garantier oppstiller en rekke 

forhold som letter vurderingen av om garantien er i samsvar med hva en rasjonell privat 

garantist ville godtatt. Vurderingen er forskjellig avhengig av om det er snakk om 

individuelle garantier eller garantiordninger. For små og mellomstore bedrifter (SMB) 

oppstiller retningslinjene en forenklet vurdering av om garantitildelingen er i samsvar med 

markedsgarantistprinsippet. 

7.2.2 Individuelle garantier 

For individuelle garantier mener ESA at støtte kan utelukkes dersom fire kumulative vilkår 

er oppfylt. For det første må ikke garantien gis til en kriserammet virksomhet. For det andre 

må garantiens størrelse kunne måles nøyaktig på det tidspunkt garantien ytes. For det tredje 

 

 
382 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 2.3. I forhold til om støtte kan godkjennes etter unntakene i 

EØS-avtalen går det et grunnleggende skille mellom driftsstøtte og investeringsstøtte. Retningslinjer og 

gruppeunntak åpner i stor utstrekning for at det kan gis offentlig støtte til investeringer, men det er klare 

begrensninger på muligheten for å gi driftsstøtte. Hovedregelen er at ESA ikke godkjenner driftsstøtte. For en 

nærmere redegjørelse se Alterskjær m.fl. (2008), s. 83 pkt. 6.5.2. 
383 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 2.3.2. 
384 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.1 (2). 
385 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.1.  
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må ikke garantien dekke mer enn 80 % av lånet, og for det fjerde må det betales 

markedspris for garantien.386 

7.2.2.1 Låntageren må ikke være en kriserammet virksomhet 

For å fastslå om en låntager er en kriserammet virksomhet, skal definisjonen i 

retningslinjene for offentlig støtte i kapittelet om støtte til redning og omstrukturering av 

kriserammede virksomheter387 legges til grunn. Videre presiseres det for SMBs 

vedkommende at de ikke er å regne som en ”kriserammet virksomhet” dersom de har 

eksistert i mindre enn 3 år.388 Foretakets økonomiske situasjon er et generelt moment for 

markedstesten, og avgjørende i den grad en rasjonell privat garantist vil tillegge det 

betydning. 

7.2.2.2 Omfanget av garantien må kunne måles nøyaktig på det tidspunkt 

garantien ytes 

For å kunne fastslå garantiens størrelse må garantiens omfang kunne måles nøyaktig på det 

tidspunkt den ytes. Garantien må derfor være knyttet til en bestemt finansiell transaksjon, 

være fastsatt til et bestemt maksimumsbeløp og være tidsbegrenset.389 Ubegrensede 

garantier er derfor det motsatte av en målbar garanti. Det kan vanskelig tenkes at en 

rasjonell privat garantist ville ytt et foretak en ubegrenset garanti. En slik garanti vil derfor 

ikke være i samsvar med markedsgarantistprinsippet. 

7.2.2.3 Garantien må ikke dekke mer enn 80% av lånet 

ESA har begrunnet hvorfor garantien ikke kan dekke mer enn 80 % av lånebeløpet. ESA 

mener at ved en garanti som dekker hele låneforpliktelsen, vil långiveren være mindre 

motivert til å vurdere, sikre og minske risikoen i forbindelse med lånetransaksjonen og 

særlig til å foreta en fullstendig vurdering av låntagerens kredittverdighet. Dersom hele 
 

 
386 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2. 
387 Retningslinjene for offentlig støtte, del III “Aid for rescuing and restructuring firms in difficulty”, pkt. 2.1. 
388 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2 litra a). 
389 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2 litra b). 
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lånet er garantert, mangler långiveren incitament til å minske risikoen for at lånet ikke 

innfris. Det vil kunne medføre at lånet gis, men til en kommersiell risiko som er høyere enn 

normalt, altså at differansen mellom den normale risiko og risiko med full garanti utgjør 

støtte. Det ville også fått den konsekvens at det offentlige fikk en betydelig forekomst av 

garantier med høy risiko i sin portefølje.390 

 

Det oppstilles to praktiske innretninger som sikrer gjennomførelse av 80 % dekningsgrad. 

For det første skal garantien ikke på noe tidspunkt dekke mer en 80 % av lånet selv om det 

minsker, altså en garantitakhøyde på 80 % av lånet. For det andre skal tap bæres 

proporsjonalt av garantist og långiver. På samme måte skal de nettobeløp som oppnås ved 

inndrivelse av gjeld fra den sikkerhet som er stilt av låntageren, reduseres långiverens og 

garantisten tap proporsjonalt. ”First-loss”-garantier, som betyr at tapet i første omgang skal 

bæres av garantist og så av långiveren, vil bli ansett for å kunne innebære støtte.391 

7.2.2.4 Det må betales markedspremie for garantien 

Det bør som nevnt betales en markedspremie for at det stilles garanti. Markedspremie blir 

da den premie som låntager må betale for tilsvarende garanti på kapitalmarkedet. Det vil 

altså ikke foreligge garantistøtte dersom premien er like høy eller høyere enn for 

tilsvarende garanti på kapitalmarkedet.392 

 

Dersom det ikke finnes en tilsvarende garanti til den offentliges på kapitalmarkedet ellers, 

finnes det heller ikke noe sammenlignbart. For et slikt tilfelle skal de samlede finansielle 

omkostninger ved det garanterte lån, herunder rentesatsen og garantipremien, 

sammenlignes med markedsprisen for et tilsvarende lån uten garanti.393 Det de nye 

retningslinjene ikke sier noe om er hvordan man kan finne markedsprisen for garantien der 

 

 
390 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2 litra c). 
391 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2 litra c). 
392 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2 litra d). 
393 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2 litra d). 



 

 

102

                                                

det heller ikke finnes andre tilsvarende lån – med eller uten garanti. For slike tilfelle må det 

riktige bli å vurdere garantien konkret og trekke de slutninger som finnes fra 

kapitalmarkedet ellers, og anvende en økonomisk rasjonell tilnærming til spørsmålet.  

 

For å finne en tilsvarende markedspris skal det uansett tas hensyn til garantiens og det 

underliggendes låns karakteristika. Disse omfatter transaksjonsbeløpet og transaksjonens 

varighet, den sikkerhet som stilles av låntageren, andre forhold som påvirker vurderingen 

av tilbakebetalingsgraden og sannsynligheten for at låntageren misligholder sine 

forpliktelser på grunn av sin finansielle situasjon, sin bransje og sine fremtidsutsikter samt 

andre økonomiske forhold. Analysen skal gjøre det mulig å klassifisere låntageren på 

grunnlag av kredittrisikoen (rating).394 

7.2.3 Individuelle garantier til SMB 

Hvis låntageren er en SMB, kan ESA akseptere en enklere vurdering av om lånegarantien 

innebærer støtte.395 Forutsatt at vilkårene i pkt. 7.2.2.1 – 7.2.2.3 er oppfylt, kan 

markedsprisen finnes mer skjematisk. Det vil ikke innebære støtte om det kreves årlige 

minimumspremier (”safe-harbour premium”) av det garanterte beløp på grunnlag av 

låntagerens kredittvurdering eller rating. Retningslinjene inneholder en liste over de årlige 

”safe-harbour”-premiene og nærmere forklaringer på hvordan premiene skal anvendes.396 

Det oppstilles altså en skjematisk tilnærming til markedspremien som letter vurderingen av 

om individuelle garantier til SMB er i samsvar med markedsgarantistprinsippet. 

7.2.4 Garantiordninger 

Forutsetningene for å utelukke støtte er også for garantiordninger at garantien ikke gis til en 

kriserammet virksomhet, at garantiens størrelse kan måles nøyaktig på det tidspunkt hvor 

 

 
394 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2 litra d). 
395 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.3. 
396 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.3. 
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garantien ytes og at garantien ikke dekker mer enn 80 % av lånet. Drøftelsen i pkt. 7.2.2.1 – 

7.2.2.3 er derfor dekkende også for garantiordninger. 

 

For garantiordninger oppstilles imidlertid ytterligere fire kumulative vilkår. For det første 

må garantiordningens betingelser bygge på en realistisk vurdering av risikoen, slik at 

garantipremien etter all sannsynlighet gjør garantiordningen selvfinansierende. For det 

andre må det undersøkes minst en gang i året, på grunnlag av garantiordningens faktiske 

tapsprosent over en økonomisk rimelig tidshorisont, om premienivået er tilstrekkelig. 

Premiene skal justeres hvis det er risiko for at garantiordningen ikke lenger er 

selvfinansierende. For det tredje skal premiene dekke de normale risiki som er forbundet 

med garantien, garantiordningens administrasjonsomkostninger og en årlig forrentning av 

en tilstrekkelig kapital. For det fjerde skal det av hensyn til transparens fastsettes i 

ordningen på hvilke betingelser det kan ytes fremtidige garantier.397 

7.2.5 Garantiordninger for SMB 

Forutsetningene for å utelukke støtte er også for garantiordninger for SMB at garantien 

ikke gis til en kriserammet virksomhet, at garantiens størrelse kan måles nøyaktig på det 

tidspunkt hvor garantien ytes, at garantien ikke dekker mer enn 80 % av lånet og at det av 

hensyn til transparens fastsettes i ordningen på hvilke betingelser det kan ytes fremtidige 

garantier.398 

 

For å lette SMBs adgang til finansiering oppstiller ESA to muligheter for beregning av 

premie som forenkler vurderingen av garantiordningen i forhold til å finne en akseptabel 

markedspremie for garantien.399 Det kan enten anvendes minstepremier (”safe-harbour 

 

 
397 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.4. 
398 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.4. Se også ovenfor i pkt. 7.2.2.1 – 7.2.2.3. 
399 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.5. 
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premiums”) i garantiordningen, eller så kan det anvendes felles premier i garantiordningen. 

Retningslinjene inneholder nærmere forklaring på hvordan de skal anvendes.400 

7.3 Markedsgarantistprinsippet kommer til anvendelse dersom retningslinjene 

ikke er fulgt 

I pkt. 7.2 har jeg vurdert hvordan garantitildelinger skissert i retningslinjene for offentlig 

støtte ansees automatisk å utelukke offentlig støtte. Dersom retningslinjene ikke er fulgt, 

må det vurderes konkret om garantitildelingen er i samsvar med 

markedsgarantistprinsippet. 401 Spørsmålet som stilles er om en rasjonell privat garantist 

ville ytt tilsvarende garanti. Relevante momenter vil være de samme forhold som vurdert 

ovenfor som automatisk ville utelukket støtte. Generelt kan det sies at jo flere forhold som 

er oppfylt av de forhold retningslinjene beskriver for automatisk å kunne utelukke offentlig 

støtte, jo mer sannsynlig er det at det ikke er snakk om støtte, og vice versa. Dersom man 

ønsker å sikre seg mot konflikt med forbudet mot offentlig støtte, bør den offentlige 

garantitildelingen derfor følge retningslinjene for offentlige garantier. 

7.4 Valg av selskapsform kan innebære en ubegrenset garanti 

Ved etablering av et foretak er noe av det første en må ta stilling valg av selskapsform. Et 

selskap kan opprettes med begrenset og ubegrenset ansvar. Dersom det offentlige oppretter 

et selskap med ubegrenset ansvar kan det spørres om det er å betrakte som en ubegrenset 

garanti. 

 

ESA anser de gunstigere finansieringsvilkår som oppnås av virksomheter som gjennom sin 

rettslige form er utelukket fra å gå konkurs eller gjennomgå andre insolvensprosedyrer, 

eller innebærer en eksplisitt offentlig garanti eller offentlig dekning av tap, som støtte i 

form av garantier.402 Det betyr at et offentlig selskap som etableres med ubegrenset ansvar, 

 

 
400 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.5. 
401 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.6. 
402 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 1.2 underpunkt 4. 
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innebærer en ubegrenset garanti fra det offentlige siden virksomheten er sikret fra å gå 

konkurs. Det samme gjelder når det offentlige overtar kapitalinteresser i en virksomhet og i 

stedet for begrenset ansvar som er det sedvanlige, aksepterer ubegrenset ansvar.403 

 

ESA mener en ubegrenset garanti prinsipielt er i strid med markedsgarantistprinsippet og 

dermed innebærer støtte.404 En etablering av et offentlig selskap med ubegrenset ansvar 

innebærer reelt sett at det offentlige yter en gratis generalgaranti knyttet til selskapets 

forpliktelser.405 Det kan vanskelig tenkes at en rasjonell privat garantist vil yte en 

ubegrenset garanti til et foretak, det er rett og slett for risikabelt. Et gjennomgående 

moment for utelukkelse av offentlig støtte i retningslinjene er nettopp at garantiens 

størrelse kan måles nøyaktig på det tidspunkt garantien gis.406 I statsforetaksloven var det 

tidligere regler som innebar at staten garanterte for statsforetakenes forpliktelser.407 Etter at 

ESA fattet vedtak om at dette innebar støtte, ble loven endret.408 Dersom det etableres et 

offentlig foretak med ubegrenset ansvar vil det derfor etter all sannsynlighet innebære 

støtte til foretaket i strid med forbudet mot offentlig støtte. 

 

 
403 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 1.2 pkt. 4. 
404 Retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 4.1 litra b). 
405 Alterskjær m.fl. (2008), s. 96. 
406 Se eksempel i retningslinjene for offentlige garantier, pkt. 3.2 litra b). 
407 Veileder fra FAD, s. 39. 
408 ESAs vedtak 236/02/COL. 
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8 Oppsummering av markedstesten 

8.1 En felles sammenligning i bunn 

Markedstesten går ut på å sammenligne det offentliges handlemåte med den rasjonelle 

private aktørens handlemåte. Dersom det ikke faktisk foreligger en samtidig 

sammenlignbar rasjonell handlemåte fra en privat aktør, blir sammenligningen hypotetisk. 

Grunnen til at det er den rasjonelle handlemåten det skal sammenlignes med, er fordi noe 

annet ville ført til en uthuling av støtteforbudet. Dersom det offentlige kunne ta hvilke som 

helst hensyn i betraktning for deres handlemåte i markedet ville støtteforbudet mistet hele 

sin verdi, siden det i realiteten vil innebære at det ikke var noen begrensninger på hvilken 

argumentasjon det offentlige kunne ta i bruk for hvorfor et foretak mottok støtte. Den 

viktigste fellesnevneren er derfor at det er den rasjonelle økonomiske handlemåten det skal 

sammenlignes med og som er i samsvar med markedstesten. 

 

Et annet viktig poeng er at markedstesten må stilles inn riktig for å ha noen verdi og virke 

etter sin hensikt og avdekke støtte i offentlige tiltak. Derfor må den rasjonelle private 

aktøren det skal sammenlignes med tilpasses situasjonen det offentlige befinner seg i. På 

den måten blir det hold i markedstesten fordi man kan finne holdepunkter fra markedet 

ellers for hva som er en økonomisk rasjonell handlemåte for en situasjon som det offentlige 

befinner seg i, og slik vurdere hva som er normal markedsadferd. 

8.2 Et videre anvendelsesområde? 

De offentlige tiltakene som har blitt vurdert mot markedstesten er tiltak rettspraksis og 

forvaltningspraksis fra tilsynsorganene har vist er mest praktiske. En annen fellesnevner for 

disse tiltakene er at det er tiltaksformer også private aktører har mulighet for å utføre i 

markedet. En tiltaksform som ikke har blitt vurdert, er skatte- og avgiftslettelser. En privat 

aktør kan ikke utøve skatte- og avgiftslettelser. Mitt spørsmål i det følgende er likevel om 
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en skatte- og avgiftslettelse kan testes mot markedstesten, med den konsekvens at det kan 

påstås at markedstesten har et videre anvendelsesområde enn det som tidligere er skissert? 

 

For å avgjøre om en skatte- og avgiftslettelse er i strid med støtteforbudet er den vanlige 

tilnærmingsmåten å spørre om skatte- og avgiftslettelsen er selektiv eller ikke.409 Denne 

tilnærmingsmåten er for de fleste tilfeller mest praktisk. Som regel innebærer skatte- og 

avgiftslettelser en økonomisk fordel foretaket ikke ville oppnådd på markedet ellers, og 

spørsmålet er om den er selektiv eller ikke. Selv om skatte- og avgiftslettelsen ansees som 

en selektiv fordel til det aktuelle foretaket, kan det for noen tilfeller påstås at skatte- og 

avgiftslettelsen kan være forenelig med markedstesten. Dersom en rasjonell privat aktør i 

samme situasjon som det offentlige ville tilført midler tilsvarende verdien skatte- og 

avgiftslettelsen representerer, kan det påstås at skatte- og avgiftslettelsen kan sees på som 

en særegen form for kapitaltilførsel, eller som en ytelse fra det offentlige for en motytelse 

fra foretaket. Det betyr i så fall at markedstesten kan ”redde” den selektive skatte- og 

avgiftslettelsen fra å innebære støtte. 

 

Ryanair-dommen410 er illustrende for problemstillingen. Spørsmålet av interesse var om en 

landingsavgiftslettelse kunne testes mot markedsinvestorprinsippet. Førsteinstanseretten 

fastslo at Kommisjonen ikke uten videre kunne avvise at avgiftsfritak kan sammenlignes 

med handlinger en privat investor kan foreta. Ryanair inngikk flere avtaler i den aktuelle 

saken, dels med regionen Vallonien, som er eier av lufthavnen i Charleroi, dels med 

Brussels South Charleroi Airport (BSCA), som er en offentlig virksomhet kontrollert av 

regionen Vallonien, og som administrerer og driver lufthavnen i Charleroi. 

 

 

 
409 For nærmere redegjørelse se Alterskjær m.fl. (2008), s. 43 flg. 
410 Sak T-196/04 (2008). Jeg fikk tips om dommen ved e-post utveksling med en tidligere medstudent, 

Christian Jordal den 4.3.2009. 
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De omstridte avtalene innebar at Ryanair ble fritatt for 50 % av landingsavgiftene i forhold 

til de gjeldende avgifter og forpliktelser. I tillegg skulle regionen Vallonien erstatte Ryanair 

ethvert tap av fortjeneste, som direkte eller indirekte skyldtes en endring av bestemmelsene 

om lufthavnsavgiftene. Ryanair forpliktet seg på sin side til å ha base for mellom to og fire 

fly på lufthavnen i Charleroi, og foreta minst tre ankomster og avganger per dag og per fly 

over en periode på 15 år. Ryanair forpliktet seg også til å tilbakebetale helt eller delvis de 

beløp som var utbetalt i kraft av en avtale med BSCA, dersom de trakk en vesentlig del av 

sin virksomhet tilbake fra lufthavnen. BSCA forpliktet seg til å bidra til de omkostningene 

som Ryanair hadde til installasjon av sin base på Charleroy flyplass. BSCA og Ryanair 

etablerte også et felles selskap som hadde som formål å finansiere fremme av Ryanairs 

aktiviteter i Charleroi og på Charleroi flyplass. 

 

Kommisjonen hadde avslått å anvende markedsinvestorprinsippet på grunn av det 

offentliges særlige rolle som lovgivningsmyndighet.411 For å kunne ta stilling til om det var 

riktig, måtte Førsteinstanseretten først avgjøre om det offentlige og de skisserte avtalene 

skulle vurderes under ett. Førsteinstanseretten uttalte at det er: 

 

”nødvendigt ved anvendelsen af kriteriet om den private investor at vurdere den 
pågældende kommercielle transaktion i sin helhed for at afgøre, om det statslige 
organ og det organ, som kontrolleres heraf, vurderet under ét, har handlet som 
rationelle erhvervsdrivende på markedsøkonomiske vilkår. Kommissionen er 
således forpligtet til ved vurderingen af de omtvistede foranstaltninger at gennemgå 
alle de relevante forhold og disses sammenhæng … herunder forholdene 
vedrørende den situation, som den eller de myndigheder, der bevilger de omtvistede 
foranstaltninger, befinder sig i.”412 

 

De økonomiske forbindelsene mellom regionen Vallonien og BSCA var derfor ikke 

irrelevante, og det kunne ikke på forhånd utelukkes at: 

 

 

 
411 Ryanair, premiss 61. 
412 Ryanair, premiss 59. 
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”regionen Vallonien ikke blot har deltaget i den virksomhed, der er udøvet af BSCA 
…men også har opnået en finansiel modydelse til gengæld for bevillingen af de 
omtvistede foranstaltninger.”413 

 

Regionen Vallonien og BSCA skulle derfor i den aktuelle sak vurderes under ett ved 

vurderingen av markedsinvestorprinsippet. Det offentlige hadde mottatt en motytelse for 

avgiftslettelsen, noe som var avgjørende for om markedsinvestorprinsippet kunne anvendes 

på tilfellet. I forhold til om Kommisjonen med rette hadde avslått å anvende 

markedsinvestorprinsippet fordi det offentlige hadde utført et tiltak i kraft av sin særegne 

posisjon som lovgivningsmyndighet, mente Førsteinstansretten at det måtte avgjøres i 

forhold til om sakens omhandlede virksomhet hadde en økonomisk karakter eller ikke.414 

Førsteinstanseretten uttalte i den forbindelse at den: 

 

”omstændighed, at regionen Vallonien er en offentlig myndighed og ejer 
lufthavnsanlæg, som er offentlig ejendom, udelukker imidlertid ikke i sig selv, at 
den i den foreliggende sag kan anses for en enhed, der udøver en økonomisk 
virksomhed”.415  

 

Førsteinstansretten uttalte videre at den: 

 

”omstændighed alene, at regionen Vallonien i den foreliggende sag har beføjelse til 
at udstede administrative retsakter om fastsættelse af lufthavnsgebyrer, udelukker 
ikke, at undersøgelsen af en rabatordning for disse gebyrer skal foretages på 
grundlag af princippet om den private investor, der opererer på markedsøkonomiske 
vilkår, idet en sådan ordning kan gennemføres af en privat erhvervsdrivende.”416 

 

 

 
413 Ryanair, premiss 60. 
414 Ryanair, premiss 86. 
415 Ryanair, premiss 92. 
416 Ryanair, premiss 101. 
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Som følge av dette konkluderte Førsteinstanseretten med at Kommisjonens avslag av å 

anvende markedsinvestorprinsippet på landingsavgiftene417 var feil.418 Noen presisering ut 

over åpningen for at avgiftslettelser kan sammenlignes med foranstaltninger foretatt av en 

privat investor ble ikke foretatt av Førsteinstansretten. 

 

Kommisjonen hadde avvist å anvende markedstesten på grunn av det offentliges rolle som 

lovgivningsmyndighet. Etter min mening begrenser ikke rollen som lovgivningsmyndighet 

avgiftslettelser fra å kunne sammenlignes med foranstaltninger en privat aktør kan foreta. 

Skillet mellom det offentliges rolle som offentlig myndighet og offentlig markedsaktør har 

etter min mening ikke konsekvenser for hvilke tiltaksformer det offentlige kan benytte seg 

av i markedet -  men for hvilke hensyn - som det offentlige kan ta i betraktning når det 

tilfører midler til et foretak. Dersom et foretak slipper å betale en avgift det egentlig er 

lovpålagt, vil det offentlige lette foretakets økonomiske forpliktelser. Men det er ikke 

sikkert avgiftelettelsen øker det offentliges økonomiske tilførsler i forhold til foretaket, og i 

forhold til hva en rasjonell privat investor ville gjort. En forutsetning for å bruke 

markedstesten mot avgiftslettelsen er imidlertid at det ikke er snakk om en ensidig 

avgiftslettelse, men et ytelse – motytelse forhold. Det kan tenkes at det offentlige i samsvar 

med markedstesten uansett ville tilført lik mengde midler som verdien av avgiftelettelsen 

representerte som ytelse for en motytelse fra foretaket. Det var tilfellet i Ryanair-dommen. 

Det offentlige fikk en motytelse tilbake for avgiftslettelsen. Etter min mening kan 

avgiftslettelser i denne sammenheng sees på som en særegen form for kapitaltilførsel, eller 

som en ytelse i forretningsmessig øyemed. Dersom mengden midler avgiftelettelsen 

representerer, samsvarer med en kapitaltilførsel eller en ytelse en rasjonell privat investor 

kunne foretatt, kan avgiftelettelsen oppfylle markedstesten. Dersom det offentlige gir 

avgiftelettelser på bakgrunn av hensyn en rasjonell privat investor ville tatt i betraktning, 

 

 
417 Det må bemerkes at dommen både benytter seg av ordet ”landingsavgift”, jfr. Ryanair-dommen 

eksempelvis premiss 81, og ”landingsgebyr”. Poenget i dommen var uansett problemet med regionen 

Valloniens rolle som offentlig myndighet i forhold til anvendelsen av markedsinvestorprinsippet. 
418 Ryanair, premiss 102. 
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mener jeg derfor det kan påstås at tiltaket er markedsmessig og i samsvar med 

markedstesten, i denne sammenheng markedsinvestorprinsippet. Det er uomtvistelig at 

støttebegrepet omfatter støtte gitt i enhver form, og at det er effekten av tiltaket som er det 

interessante. Det har den nevnte konsekvens at det avgjørende er om en rasjonell privat 

aktør faktisk tilfører eller hypotetisk sett kunne vært villig til å tilføre, lik mengde midler 

som det offentlige gjør gjennom sin støtteform. Dersom det er tilfelle, vil ikke foretaket 

oppnå noen økonomisk fordel. Jeg mener det illustrerer at markedstesten er anvendelig på 

alle tiltaksformer eller støtteformer, og ikke begrenses til tiltaksformer private aktører kan 

utøve i markedet. 

 

Det må presiseres at dersom en privat aktør ikke har mulighet for å oppnå alle de positive 

virkningene som det offentlige oppnår gjennom avgiftslettelsen, kan heller ikke foretaket 

oppnå alle de samme positive virkningene på markedet ellers. Det betyr at markedstesten 

ikke kan ansees oppfylt. Den tidligere beskrevne Entra-saken419 er illustrerende. Til 

forskjell fra Ryanair-dommen, der det offentlig fravek landingsavgiftene ved en avtale, ble 

det i Entra-saken laget en særlov til fordel for det offentlig etablerte foretaket som innebar 

fritak fra dokumentavgift. I tillegg til den økonomiske fordelen ved 

dokumentavgiftsfritaket, oppnådde foretaket kreditor- og ekstinksjonsfordeler. For at en 

privat aktør skal slippe å betale dokumentavgift, må den private aktøren la være å tinglyse 

eiendommen. Det har den konsekvens at den private aktøren ikke oppnår gunstige kreditor- 

og ekstingsjonsfordeler. En rasjonell privat investor har derfor ikke mulighet for å tilføre 

foretaket slike fordeler og samtidig ikke betale dokumentavgift. 

8.3 Konklusjon 

Markedstesten fremstår etter det ovenfor beskrevne som et nyttig verktøy for å avdekke 

støtte i økonomiske tiltak utført av det offentlige i markedet. Jeg tør av det ovenfor 

beskrevne påstå at grunnprinsippene som først ble skissert i markedsinvestorprinsippet kan 

 

 
419 ESAs vedtak 318/05/COL, jfr. ovenfor i pkt. 2.6.2.3 ”Opprettes det offentlige foretaket med gunstigere 

rammebetingelser enn private foretak?”. 
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oppstilles i en generell markedstest som i prinsippet er anvendelig for å teste alle typer 

tiltaksformer eller støtteformer. 

 

Markedstesten går alltid ut på å sammenligne med en rasjonell privat aktør og bare hensyn 

en slik tar i betraktning. Markedstesten må også alltid tilpasses det offentliges situasjon og 

de aktuelle særegenhetene til tiltaket, slik at alle relevante momenter kan tas med i 

betraktning for å avgjøre om en rasjonell privat aktør ville handlet som det offentlige. 

Det er derfor en gjennomgående og viktig konklusjon med markedstesten at det ikke kan 

skisseres en skjematisk og fast vurdering, men at et hvert tilfelle må vurderes konkret der 

alle relevante momenter må tas i betraktning ved en helhetsvurdering. 
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