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     13.4.2021 

 

 

Till Nordiska Rådet 
 
Finland som är ordförande för Nordiska Ministerrådet sänder härmed de nordiska ländernas svar 
på Nordiska Rådets skriftliga fråga E5/2021 om EU:s regler om statligt stöd. 
 
Definitionen allmän budget enligt Europeiska unionens regler om statligt stöd baserar sig på artikel 
107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). ”Om inte annat föreskrivs 
i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det 
än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller 
viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln 
mellan medlemsstaterna.”. 
 
EU:s regler om statligt stöd tillämpas alltså när alla kriterier för statligt stöd uppfylls: Offentliga 
medel kanaliseras till företag, dvs. till ekonomisk verksamhet, det är fråga om en selektiv 
ekonomisk förmån, åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och påverkar 
handeln mellan medlemsstaterna.  
 
Europeiska kommissionen ansvarar för tillsynen över EU:s regler om statligt stöd. Europeiska 
unionens råd och kommission har fastställt detaljerade regler för godtagbarheten av statliga stöd 
på inre marknader och tillvägagångssätt för tillsynen över stöden.  
 
Avsikten med tillsynen över statliga stöd är att garantera jämbördiga verksamhetsförhållanden 
bland företag som är verksamma i olika EU-medlemsstater och minimera att medlemsstater tävlar 
sinsemellan med statliga stöd. Huvudregeln i tillsyn över statliga stöd (artikel 108.3 i EUF-
fördraget) är att stöd ska meddelas till kommissionen innan de genomförs och stöd får inte 
genomföras innan kommissionen har godkänt dem. Den föregripande tillsynen över statligt stöd 
som kommissionen utövar har sitt fokus på de stöd som mest snedvrider verksamheten och 
konkurrensen på den inre marknaden. I praktiken finns det betydande undantag i förfarandet för 
förhandsanmälan och före coronapandemin hade 97 procent av medlemsstaternas statliga stöd 
införts utan förhandsgodkännande av kommissionen.  
 
Kommissionen har exklusiv behörighet vid tillsyn över statligt stöd. Nationella domstolars roll är 
att komplettera kommissionens tillsyn.  
 
Nedan ges svar på de frågor som Nordiska ministerrådet ställt per land. 
 

1. Regeringarna i de nordiska länderna ombes meddela antalet sådana fall av statligt stöd, 
och beskriva dem kort, för vilka åtal har väckts mot ett nordiskt land antigen av en 
tillsynsmyndighet (EU/ESA) eller en nordisk domstol på grund av EU:s regler om statligt 
stöd 2000–2020. 
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2. Regeringarna i de nordiska länderna ombes meddela om ovannämnda faktorer har 
påverkat på tillämpandet av reglerna om statligt stöd i de nordiska länderna. Om ja, hur? 

 
 

Vad gäller tillsynsmyndigheternas utredningar som gäller statliga stöd uppges det i svaren 
uppgifter om de fall där kommissionen eller en tillsynsmyndighet från EFTA inlett ett formellt 
utredningsförfarande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget för ett stöd som en medlemsstat beviljat 
eller planerat. Utredningsförfarandet inleds i situationer där en tillsynsmyndighet har allvarliga 
misstankar om en stödåtgärds förenlighet med den inre marknaden. Inledandet av ett 
utredningsförfarande innebär inte nödvändigtvis att åtgärden står i strid med regleringen om 
statligt stöd, utan dess avsikt är att på ett omfattande sätt utreda åtgärdens överensstämmelse 
med EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen hör tredje parter under förfarandet. Förfarandet 
avslutas med att kommissionen fattar ett beslut, där kommissionen kan konstatera att 1) stödet är 
förenligt med den inre marknaden (positivt beslut), 2) stödet inte är förenligt med den inre 
marknaden (negativt beslut) eller 3) stödet förutsätter ändringar (villkorligt beslut) för att vara 
förenligt med den inre marknaden.  
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsminister Tuula Haatainen 
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1. Finland 

 
Vad gäller Finland har sammanlagt fyra fall i anknytning till statliga stöd behandlats vid Europeiska 
unionens domstol (EUT) och Europeiska unionens allmänna domstolar. Fallen är specificerade i 
tabell 1. Allmänt taget har besluten gällt enskilda stöd och har inte haft någon påverkan på 
lagstiftningsnivå. 
 
Tabell 1: EU:s domstolsförfaranden som gäller Finland 
 

ECLI:EU:C:2019:984: Åklagaren. Fallet gällde skatten som betalas på sötsaker, glass och 
läskedrycker samt att skattefrihet för liknande produkter kan vara statligt stöd enligt artikel 
107.1 i EUF-fördraget. 

ECLI:EU:C:2013:525:  P Oy. Fallet gällde avdragsgiltighet för förluster. 

ECLI:EU:T:2008:597: Componenta Abp. Fallet gällde en bedömning av förenlighet med 
marknadsvillkor för en åtgärd som kommunen vidtagit. 

ECLI:EU:T:2020:109: Helsingfors Busstrafik Ab Fallet gäller det statliga stöd som Helsingfors stad 
påstås ha betalat till Helsingfors busstrafik. Behandlingen av fallet pågår vid Europeiska 
unionens domstol. 

 
EU-kommissionen har fattat sammanlagt 13 officiella beslut som gäller Finland efter det officiella 
utredningsförfarandet för statliga stöd enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget. Besluten gällde både 
fall där en åtgärd som Finland genomfört eller planerat var föremål för klagomål på statligt stöd till 
kommissionen och fall där ett förfarande inletts utifrån en anmälan om statligt stöd som Finland 
lämnat. Tabell 2 nedan innehåller en specifikation om fall av tillsynsförfaranden vid kommissionen. 
I fyra av dessa fall har ett beslut om återkrav fattats och i en del har kommissionen förutsatt att 
Finland ändrar stödsystemet. Allmänt taget har flera beslut gällt enskilda stöd till enskilda företag 
och har inte haft någon påverkan på lagstiftningsnivå.  
 
För Finland är det fall av dessa som har den största betydelsen ”Finnish Road Enterprise”-fallet 1, 
som även är känt under namnet Destia-fallet. Fallet gällde statens affärsverk till vilket implicit 
statsborgen hänförde sig enligt kommissionens beslut. Med implicit statsborgen avses en åtgärd 
som både till sin karaktär och effekt är lik en statsborgen i anknytning till ett 
finansieringsinstrument.  
 
Det kan anses att ifall verksamhet som utövas på en konkurrensutsatt marknad av en offentlig 
instans inte kan gå i konkurs är det fråga om implicit statsborgen. Implicit obegränsad borgen som 
beviljas av staten ger i sin tur upphov till ett antagande om förbjudet statligt stöd.2 Till följd av 
Destia-fallet infördes en bestämmelse i Finland om skyldighet för offentliga affärsverk att 
bolagisera sig.  
 
Tabell 2: Kommissionens officiella formella utredningsförfaranden enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget för 
Finland  

C21/2000  25.04.2001  Investment aid to Ojala-Yhtymä Oy in Haapajärvi 

                                                 
1 C7/2006; 11.12.2007 
2 ECLI:EU:C:2014:217, Frankrike v. kommissionen (La Poste) 
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C21/2010  11.01.2012  Guidelines for the examination of State Aid to fisheries and 
aquaculture - Non acceptance of the appropriate measures for the 
Fisheries Insurance Scheme. 

C23/2000  21.12.2000  Aid to Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola) 

C25/2007  25.07.2012  Tampere-Pirkkala Airport - Alleged State aid to Airpro (Operator of 
T2) and Ryanair 

C37/2004  20.04.2011  Aid to Componenta 

C55/2001  10.07.2002  Aland Island - Captive insurance 

C7/2006  11.12.2007  Finnish Road Enterprise 

C9/2010  28.10.2010  Temporary capital tax gains tax relief on sales of cultivated land. 
Draft for governmental proposal for amending legislation is 
attached. 

SA.21654  15.03.2012  Public Commercial Property Aland Industrihus 

SA.27420  12.06.2012  Osuuskunta Karjaportti 

SA.32602  28.10.2011  Modification to investment aid and young farmer start-up support 
granted under the Act on the Financing of Rural Industries 

SA.33846  28.06.2019  Effective liberalisation of bus transport (Helsinki) 

 
Sammanlagt 43 fall som hänfört sig till EU:s statliga stöd har varit föremål för ett nationellt 
domstolsförfarande (högsta nivån). Fallen är specificerade i tabell 3 nedan. Fallen har i regel gällt 
beslut som fattats av kommuner och om vilka kommunalbesvär har anförts. Vanligaste teman har 
varit de fastighetsköp som slutits av kommuner samt borgen som kommuner beviljat. Till följd av 
ett nationellt domstolsförfarande har 130 § om innehållet i riktlinjer för markköp skrivits in i 
kommunallagen. 
 
Tabell 3: Fall som hänför sig till statliga stöd vid nationella domstolsförfaranden (högsta nivån)  

16.2.2018/673 HFD:2018:29: Överflyttning av patienter 

16.2.2018/672 HFD:2018:28: SGEI-tjänst - Prehospital akutsjukvård 

13.5.2015/1234 HFD:2015:72: Fastighetsköp - Kommunalt ärende 

24.1.2014/145 HFD:2014:12: Kommunalbesvär - Proprieborgen 

23.1.2014/148: Fastighetsöverlåtelse - kommunalt ärende 

13.5.2015/1235: Kommunalt ärende gällande statligt stöd - fastighetsärende 

27.3.2017/1421: Besvär gällande kommunalt ärende - borgen 

22.8.2018/3833: Besvär gällande kommunalt ärende 

27.9.2006/2472 HFD:2006:68: Företagsstöd   

30.4.2010/981 HFD:2010:26: Kommunalbesvär 

27.12.2013/4079: Kommunalbesvär 

13.1.2015/50 HFD:2015:7: Företagssanering - Stödbelopp 

17.12.2015/3738 HFD:2015:180: Kommunalbesvär 

13.11.2020/4221: Besvär gällande statsunderstöd som beviljas för bredbandsprojekt 

1.7.2005/1656 HFD:2005:46: Beviljande av anläggningsspecifika utsläppsrätter 

19.7.2007/1862 HFD:2007:51: Kommunalt ärende 

15.5.2012/1244 HFD:2012:31: Kommunalt ärende - Markanvändning 

21.10.2013/3314 HFD:2013:167: Beskattning av näringsinkomst - Avdrag av förluster 

22.5.2015/1344 HFD:2015:76: Kommunens verksamhetsområde - Proprieborgen 

1.9.2015/2290 HFD:2015:126: Ändring av delägarlån till investering 

13.12.2016/5261: Besvär gällande kommunalt ärende (proprieborgenslimit) 

16.5.2018/2320: Besvär gällande kommunalt ärende 

8.4.2020/1604: Kommunalt ärende (hyrans förenlighet med marknadsvillkor) 

20.1.2021/28 HFD:2021:10: Punktskatt - Punktskatt på sötsaker 

1.7.2005/1657 HFD:2005:47: Beviljande av anläggningsspecifika utsläppsrätter 

21.10.2009/2577: Annan än kommunmedlem 

6.11.2009/2754 HFD:2009:89: Kommunalt ärende - Försäljning av outbrutna områden 



5(16) 

  

 

 

 

11.5.2010/1111 HFD:2010:29: Förvaltningsbesvär 

11.5.2010/1112 HFD:2010:30: Kommunalbesvär 

6.4.2011/949 HFD:2011:33: Borgen som beviljats av ett landskap 

6.4.2011/950 HFD:2011:34: Aktieteckning 

6.4.2011/951 HFD:2011:35: Kommunalbesvär - Stödprogram 

27.6.2011/1765 HFD:2011:58: Kommunalbesvär - Proprieborgen 

30.12.2011/3903 HFD:2011:118: En begäran om förhandsavgörande om beskattningen av näringsinkomst och 
avdrag av förluster lämnades till EUT. 

9.2.2012/192 HFD:2012:9: Kommunalbesvär - Proprieborgen 

23.5.2012/1345 HFD:2012:32: Faktiska kostnader för upphandlande enheter 

30.11.2012/3326 HFD:2012:105: Kommunalbesvär - Fastighetsköp 

19.9.2016/3883 HFD:2016:135: Energistöd 

18.8.2017/3956: Fastställande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt postlagen. 

19.2.2018/708: Kommunalt ärende 

29.8.2018/3935 HFD:2018:120: Beskattning av näringsinkomst 

1.7.2019/3086 HFD:2019:86: Kommunalt ärende 

31.1.2020/394 HFD:2020:9: Kommunalt ärende - Fastighetsköp 

 
 

2. Sverige 
 
Härmed översänds Sveriges svar avseende Nordiska rådets skriftliga fråga. 
 
När det gäller fråga 1 en lista inklusive en kort beskrivning gällande: 

i. Ärenden hos kommissionen som uppnått nivån formellt 
granskningsförfarande 2000 – 2021 (tabell 1) 

ii. Relevanta nationella/EU-domstolsavgöranden i en icke 
uttömmande lista (tabell 2) 

 
När det gäller fråga två finns det i Sverige inte några särskilda områden där resultat av sådana 
ovannämnda processer på ett avgörande sätt påverkat kontrollen av reglerna om statligt stöd. 

 
Tabell 1 

 Titel Kort beskrivning 

C2/2000 Measures to improve the indoor environment Statliga bidrag till lokala investeringsprogram som  
öker den ekologiska hållbarheten i samhället 

C33/2008 State loan for R&D to Volvo Aero Corporation Stort FoU-stöd till Volvo Aero - GEnx 

C15/2000 Modified reduced social contributions aid sheme Nedsättning av socialavgifter 

C35/2006 Land sale Konsum Anmalan om olagligt stod beviljat av Are kommun 
 i Sverige 

C24/2004 Digital Terrestrial Television in Sweden Markbunden digital television i Sverige 

C42/2003 CR42/03 - Energy tax scheme CR42/03 - Anmälan enligt artikel 88.3 i EG-fördraget  
gällande fortsatt stöd inom miljöområdet avseende den 
 svenska energiebeskattningen 

SA.33618 Uppsala arena Uppsala Arena Fastighets AB och Uppsala Arena  
Evenemang AB 

C46/2006 CO2 tax relief for EU ETS participants Nedsättning av koldioxidskatt på bränslen som  
förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s system  
för handel med utsläppsrätter 

SA.18857 Västerås Airport Alleged State aid to Västerås Airport and Ryanair Ltd 
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SA.28809 Public property sold below market price by the 
Municipality of Vänersborg 

Public property sold below market price by the  
Municipality of Vänersborg 

SA.52617 State aid in favour of the Oresund Bridge Consortium State aid in favour of the Oresund Bridge Consortium 

SA.53403 Alleged State aid to Post Danmark Alleged State aid to Post Danmark 

 
Tabell 2 

 Avgörande Kort beskrivning 

T238/20 Statligt stöd – Marknaden för lufttrafik i Sverige, från Sverige och till Sverige – Kreditgarantier till flygföretag i samband 
med covid-19-pandemin – Beslut om att inte göra invändningar – Tillfällig ram för statliga stödåtgärder – Åtgärd som 
syftar till att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi – Frihet att tillhandahålla tjänster – 
Likabehandling – Proportionalitet – Krav på innehav av en operativ licens utfärdad av svenska myndigheter – Någon 
avvägning mellan stödets gynnsamma effekter och dess negativa effekter på handeln och upprätthållandet av en icke-
snedvriden konkurrens har inte gjorts – Artikel 107.3 b FEUF – Ratio legis – Motiveringsskyldighet 

C322/09 NDSHT 
Nya Destination 
Stockholm Hotell 
& Teaterpaket 
AB,  

Överklagande – Statligt stöd – Klagomål från en konkurrent – Upptagande till sakprövning – Förordning (EG) nr 
659/1999 – Artiklarna 4, 10, 13 och 20 – Kommissionens beslut att inte vidare pröva klagomålet – Kommissionens 
kvalificering av åtgärderna som dels åtgärder som inte utgör statligt stöd, dels befintligt stöd som är förenligt med den 
gemensamma marknaden – Artikel 230 EG – Uttrycket rättsakt mot vilken talan kan väckas 

T68/15 HH 
Ferries m.fl 

Statligt stöd – Stöd till förmån för väg- och järnvägsförbindelsen över Öresund – Offentlig finansiering som svenska och 
danska staten beviljat infrastrukturprojektet för en fast förbindelse över Öresund – Statliga garantier – Skattestöd – 
Beslut att inte göra invändningar – Beslut i vilket det fastställs att det inte är fråga om statligt stöd – Talan om 
ogiltigförklaring – Rättsakt mot vilken talan kan väckas – Upptagande till sakprövning – Underlåtenhet att inleda det 
formella granskningsförfarandet – Betydande svårigheter – Begreppet stödordning – Stöd avsett att främja 
genomförandet av ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse – Bedömningen av inslaget av stöd i en garanti 
– Begränsat inslag av stöd i en garanti – Proportionalitet – Berättigade förväntninga 

T253/12 Hammar 
Nordic Plugg 

Statligt stöd – Försäljning och uthyrning av tomter och en produktionsanläggning – Beslut i vilket stödet förklaras 
oförenligt med den inre marknaden och i vilket det förordnas att stödet ska återkrävas – Anbudsförfarande har ej 
genomförts – Fastställande av marknadspriset – ’Privat investerare’-kriteriet – Inverkan på handeln mellan 
medlemsstaterna 

T152/06 NDSHT 
Nya Destination 
Stockholm Hotell 
& Teaterpaket AB 

Talan om ogiltigförklaring – Statligt stöd – Förordning (EG) nr 659/1999 – Klagomål från en konkurrent – Skrivelser från 
kommissionen till en klagande – Befintligt stöd – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Avvisning 

HFD 3873-18  Fastighetsskatt – vindkraft - Skattesats – Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i detta avgörande att vindkraftverk 
ska beskattas med en skattesats om 0,5 procent om en lägre skattesats skulle leda till att takbeloppet för stöd av 
mindre betydelse överskrids. Den lägre skattesatsen kan endast tillämpas så länge takbeloppet enligt kommissionens 
förordning inte överskrids 

HFD 6335-16 Laglighetsprövning betydelsen av kommunstyrelsen uppsiktsplikt för avfallsbolaget NSR 

HFD 6578-14  NCC roads ej otillåtet statsstöd ej orimligt lågt anbud i upphandlingen 

RÅ 2010 ref 119 Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en 
näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten (I och II). Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

RÅ 2007 ref 32 Ett kommunägt aktiebolag har ansetts berättigat till avdrag för borgensprovision som det betalat till kommunen. 
Förhandsbesked angående inkomstskatt 

RÅ 2010 not 11 Förhandsbesked, skatter - övriga frågor - ansökan avvisades då avsikten var att sökanden skulle få värderat ett antal 
tänkta alternativa EU-rättsliga grunder för att lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer inte 
skulle kunna tillämpas; EU/EG-rätt - ansökan om förhandsbesked avvisades då avsikten var att sökanden skulle få 
värderat ett antal tänkta alternativa EU-rättsliga grunder för att lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i 
kärnkraftsreaktorer inte skulle kunna tillämpas 

HFD 2018 ref 82 Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid 
tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd 

Kammarrätten i 
Göteborg 1803-
18 

Kommunfullmäktige medgav flygbolaget att ingå avtal med en flygoperatör och beslutade att medfinansiera linjen som 
operatören skulle trafikera, för att främja det lokala näringslivet. Till skillnad från förvaltningsrätten bedömer 
kammarrätten att beslutet strider mot EU:s lufttrafikförordning eftersom endast staten genom Trafikverket får besluta 
om allmän trafikplikt och finansiering för att säkerställa ett minimiutbud av regelbunden lufttrafik. Beslutet är olagligt 
enligt kammarrätten eftersom det har tillkommit i strid mot förordningen och avser något som inte är en kommunal 
angelägenhet. Kammarrätten upphäver beslutet 
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Kammarrätten i 
Göteborg 8368-
12 

Miljö- och strukturstöd, stöd från europeiska socialfonden; fråga om överklagbart beslut 

Kammarrätten i 
Göteborg, 3275-
17 och 3276-17 

Skatt för vindkraft (överprövad) 

Kammarrätten i 
Göteborg 4987-
17 

Återkravsbeslut av del av bredbandsstöd enligt 1:28 förordning om stöd för landsbygdsutveckling stod sig då den 
stödmottagande ekonomiska föreningen inte hade upphandlad visst material och projektering, något som krävdes 
enligt villkoren för stödbeslutet 

Kammarrätten i 
Jönköping, 239-
11 

Laglighetsprövning, värdering av aktierna i Astrid lindgrens värld, även avslag på yrkanden om edition, 
vilandeförklaring och inhämtande av kommissionens förhandsavgörande. Innehåller beskrivning av MEIP, fråga om ett 
anbud är trovärdigt och bindande samt om en värdering är tillförlitlig 

Kammarrätten i 
Stockholm 5354-
17 

Fastighetsskatt för vattenkraft 

Kammarrätten i 
Stockholm 1856-
17 

Fastighetsskatt för vindkraft  

Kammarrätten i 
Stockholm 6345-
15 

Kommunalbesvär, borgensram för kommunalt bolag ENA:s låneförpliktelser mot borgensavgift om 0,2 procent. 
Beslutet avser ett löfte om att vid behov ingå borgensåtagande upp till borgensramen var tillräckligt konkret för att 
omfattas av EU:s statsstödsregler, särskilt då de kommande villkoren också specificeras i åtagandet. Kommunen 
invände inte mot påståendet att borgensavgiften inte var marknadsmässig och hade dessutom sedan höjt alla 
kommunala borgensavgifter till 0,35 procent. Kammarrätten ansåg att ett gynnande förelåg. Efter ett längre 
resonemang fann man även att samhandeln och konkurrensen påverkades. Skiljaktig mening finns i domen 

Kammarrätten i 
Stockholm 4946-
12 

Överklagande avseende påstått statsstöd till entreprenör som driver Tierps arena, domstolen bedömer att 
ersättningen är marknadsmässig 

Kammarrätten i 
Stockholm, 8276-
16  

Beslut om markexploatering för bygget Nobel Center ska inte upphävas 

Kammarrätten i 
Stockholm 6309-
1998 

Bidrag från riksgälden till stiftelsen obligationsfrämjande var skattepliktigt då stiftelsen inte ansågs vara ideell och då 
det inte var fråga om näringsbidrag (dvs statligt stöd utan återbetalningsskyldighet) utan ett uppdragsförhållande där 
Riksgälden finansierade verksamheten för att sprida information om obligationer. Enligt BFN R 5 punkten 11 redovisas 
statligt stöd utifrån vilka kostnader stödet ska täcka. Om kostnaderna är avdragsgilla så är stödet skattepliktigt 

Kammarrätten i 
Stockholm 864-
15 

Fråga om upphandling av drift av simhallar i Nacka utgör statligt stöd respektive stöd enligt 2:8 KL, kammarrätten 
finner att LOU är tillämpligt, att klagandena inte har talerätt enligt LOU och inte heller enligt annan speciallagstiftning. 
När LOU är tillämpligt är kommunalbesvärsvägen inte tillämplig. Prövning av om påståendet om otillåtet statsstöd då 
kan prövas enligt unionsrätten. Då klagandena saknade talerätt på EU-rättslig grund kan de inte åberopa 
genomförandeförbudet direkt inför nationell domstol. Rätt till domstolsprövning kan därför inte grundas på 
unionsrätten och förvaltningsrätten har haft grund för att avvisa klagomålet. 

Kammarrätten i 
Sundsvall 2145-
13 

Skuldavskrivning till kommunalt energibolag, Övik Energi (Öeab), inte statligt stöd då det även hade beslutats av 
privata jämförbara aktörer, klaganden hade inte visat att villkoren var olagligt statsstöd eller att de stred mot 10:8 
kommunallagen 

Kammarrätten i 
Sundsvall 678-16 

Sjöfartsstöd. Villkoren ska tolkas restriktivt då det är ett undantag från förbudet mot statligt stöd, stöd fick inte lämnas 
då den sjötrafik som fartyget Sigrid bedrev inte var tillräckligt konkurrensutsatt. 

Kammarrätten i 
Sundsvall, 173-
2001 

Fråga om beskattning till följd av Nuteks nedsättning av låneskuld till bolag 

Kammarrätten i 
Sundsvall, 3007-
12 

Fråga om Kiruna kommuns överlåtelse av markområde till LKAB var statsstöd. Värdering från extern sakkunnig. LKAB 
har åtagit sig att uppföra nya byggnader som ersätter befintliga kommunala byggnader. Ej visat att marköverlåtelsen 
gjordes till underpris. Även fråga om att köpet inte omfattade framtida mineralersättning, vilket köp av mark ej brukar 
göra. 
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Kammarrätten i 
Sundsvall 2145-
13  

Försäljning av fastighet till ICA. Enligt kammarrätten gäller enligt lag om tillämpning av EU:s statsstödsregler att 
kommuner är skyldiga att lämna upplysningar till regeringen om alla former av stöd som planeras och som kan bli 
föremål för prövning av kommissionen. Någon anmälningsskyldighet för kommunen kan inte grundas direkt på 
kommissionens inte rättsligt bindande meddelande om markförsäljning (hänv. Till RÅ 2010 ref. 119 II). Kommunen 
åberopade ett utlåtande från PWC där det anges att det inte finns några indikationer på att försäljningsprocessen och 
överenskommet pris inte skulle vara affärsmässigt jämfört med hur privata aktörer agerar likartade situationer. 
Klaganden menade att de erbjöd 2 500 000 kronor mer än värderat pris. Kommunen invände att det anbudet kom in 
för sent då försäljningsprocessen redan var avslutad. Kammarrätten ansåg att en värdering i efterhand hade ett lägre 
värde än en värdering före en försäljning. Förloppet kring försäljningen är tvistigt och dokumentationen är bristfällig. 
Kommunen har därför inte visat att det högre anbudet inte utgjorde marknadspriset. Kammarrätten konstaterar även 
att samhandelskriteriet är uppfyllt och att underrättelse till regeringen som skulle skett enligt lag inte har skett vilket 
innebär att beslutet både strider mot 2:8 och statsstödslagen. Kommunens beslut upphävs därför.  

Kammarrätten i 
Sundsvall KamR 
2512-08 

Reklamskatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL. Redovisningsperioder under åren 2001-
2006. Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning att tidningen Metro ska anses utgöra ett annonsblad enligt 
lagen om skatt på annonser och reklam under aktuella perioder. Den aktuella lagen anses inte strida mot EG-rätten. 

Kammarrätten i 
Sundsvall 2704-
11 

Upphandlad lufttrafik. direkttilldelning av korttidskontrakt till Nextjet i väntan på avslutat anbudsförfarande enligt 
PSO-förordningen upphävs inte. Klaganden menar att PSO-förordningen är ett statsstödsundantag som ska tolkas 
strikt. Domstolarna tittar både på förordningen, statsstöds- (SGEI) upphandlingsreglerna och de EU-rättsliga 
principerna.  

Kammarrätten i 
Sundsvall 1715-
06  

Laglighetsprövning av Konsum Åre, olagligt statsstöd i form av markförsäljning till Konsum. Jfr. kommissionen, 
tribunalen och EUD  

Kammarrätten i 
Sundsvall, 2729-
12 

Kupongskatt, påstått statsstöd till förmån för svenska AP-fonder, avslag p.g.a. ej jämförbara 

NJA 2008 s. 120 I tvistemål mellan färjeoperatör och kommunalt hamnbolag om nedsättning av hamnavgifter bl.a. på grund av 
missbruk av dominerande ställning har del av färjeoperatörens talan avvisats på grund av skiljeavtal. Vidare har den 
kommunala självkostnadsprincipen ansetts inte vara tillämplig på hamnbolaget. Slutligen har det vid den 
konkurrensrättsliga bedömningen ansetts att hamnbolaget haft en dominerande ställning på den relevanta marknaden 

NJA 2009 s. 625  Stockholm Visitor Board, Det har ansetts ankomma på allmän domstol att pröva talan om förbud vid vite mot en 
kommun och ett kommunalt bolag att utbetala statsstöd i strid med bestämmelserna i artikel 88.3 i EG-fördraget 

NJA 2002 s. 300  Återbetalningsskyldighet stod sig med anledning av presstödsnämndens återkravsbeslut till följd av styrelseledamöters 
brottsliga verksamhet 

Svea Hovrätt, T 
4918-14 

JC Decaux Sverige AB, reklamskatten ej selektiv. Klagandebolaget ingår i en global koncern och bedriver försäljning av 
utomhusreklam och verkar på stora delar av den svenska marknaden. Bolaget har väckt skadeståndstalan mot staten 
som rör att bolaget utsätts för ekonomisk diskriminering i förhållande till medier som enligt reklamskattelagen är helt 
eller delvis befriade från att betala reklamskatt. Hovrätten ogillar liksom tingsrätten skadeståndstalan  

Svea Hovrätt, T 
134-16,  

Huvudfrågorna i målet är om det under åren 2004-2007 förelåg en faktisk kapitalbrist i ett bolag i vilket de två 
klagandena varit styrelseledamöter och om det i så fall funnits skäl för styrelsen att anta detta samt då agera i enlighet 
med deras skyldighet. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att en faktisk kapitalbrist förelegat samt instämmer 
med underinstansens bedömning om att klagandena ska åläggas personligt betalningsansvar. Det är ostridigt att de 
har närvarat vid samtliga bolagsstämmor, som fastställt resultat- och balansräkningarna för åren 2004-2007 och att 
inte någon av dem har tagit initiativ till att avbryta bolagets verksamhet. Det har inte visats att de har haft vetskap om 
aktuella förhållanden men däremot att de borde ha haft kännedom om dem. 

Hovrätten för 
västra Sverige, T 
2741-14,  

Fråga i målet är om Halmstads kommun ska betala ersättning för mervärdesskatt till det bolag som utfört exploatering 
i kommunen. Hovrätten finner att det inte finns stöd för att fylla ut eller jämka avtalet så att en förpliktelse 
uppkommer för kommunen att betala för den uttagsbeskattning som exploatören har varit föremål för. Käromålet 
ogillas. 

Svea Hovrätt T 
1621-14,  

Ersättning för obefogad uppsägning av hyresavtal är inte statsstöd  

Svea Hovrätt T-
6677-16 

Ansvar för avtal mellan Trafikverket och Destination Gotland. Ett påstått bindande avtal skulle om det var ett avtal 
enligt Trafikverket ha varit ett olagligt statsstöd om 20 000 000 kronor. Hovrätten fann dock att företrädarna inte hade 
behörighet att ingå det avtal de undertecknad och att avtalet på den grunden inte förpliktade Trafikverket att utbetala 
ersättning. 

Hovrätten för 
nedre Norrland T 
57-18 

Skadestånd till följd av att Gävle kommun påstås ha gjort en otillåten direktupphandling av färjetrafik som utgjorde en 
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i form av kollektivtrafik. 
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3. Island 
 

i. ESA-ärenden som har lett till ett formellt utredningsförfarande:  
 

1. 086/19/COL, 2019-12-05. Gagnaveita Reykjavíkur. Lån som beviljats av ett kommunägt 

företag till dess dotterbolag, det påstådda statliga stödet. Pågående undersökning. 

2. 083/18/COL, 2018-09-26. Landsvirkjuns statliga garantier och derivatkontrakt. Huruvida en 

statlig garanti på derivatkontrakt som görs av ett kraftföretag innebär ett statligt stöd. Inget 

stöd. 

3. 081/17/COL, 2017-04-26. Förmodat statligt stöd beviljat genom uthyrning av mark och 

fastighet i området Gufunes. Prissättning av hyrt industriområde och fastighet. Inget stöd. 

4. 010/17/COL, 2017-01-25. Angående elproducenters användning av offentligt ägd mark och 

allmänna naturresurser i Island. Offentligt ägd mark och naturresurser som utnyttjas av 

elproducenter, särskilt statliga och kommunägda företag. Godkännande av lämpliga 

åtgärder. 

5. 204/16/COL, 2016-11-23. Påstådda olagliga stödet till Íslandsbanki hf. och Arion banki hf. 

genom låneavtal på påstått förmånliga villkor. Låneavtal som ingåtts av Islands centralbank. 

Inget stöd. 

6. 061/16/COL, 2016-03-16. Leasing av optiska fibrer som tidigare använts för NATO:s räkning. 

Uthyrning av fiberkabel till ett telekommunikationsföretag. Inget stöd, Se EFTA-domstolens 

mål E-7/16. 

7. 337/15/COL, 2015-09-16 Underlåtenhet att återkräva olagligt statligt stöd som beviljats på 

grundval av det isländska investeringsstimulanssystemet. Brott mot EES-skyldigheterna att 

återkräva olagligt stöd. Återförvisning. Se EFTA-domstolens mål E-25/15. 

8. 260/15/COL, 2015-06-30. Påstått statligt stöd som beviljats Siminn för utbyggnad av 

bredbandstjänster i landsbygdsområden på Island. Avtal med ett 

telekommunikationsföretag om utbyggnad av bredbandsnät. Förenligt stöd. 

9. 238/15/COL, 2015-06-17 PCC-kraftavtal och överföringsavtal. Avtal med ett kiselmetallverk 

som avslutades under utredningen. Formellt granskningsförfarande avslutat. 

10. 404/14/COL, 2014-10-08. System för att stimulera investeringar i Island. Stödordning för 

nyinvesteringar. Negativt beslut – återbetalning. 

11. 298/14/COL, 2014-07-16. Existerande hjälp till den isländska fonden för bostadsfinansiering 

(Íbúðalánasjóður). Stöd till en fond som anförtrotts en tjänst av allmänt intresse, tjänster 

som inte är tillräckligt begränsade. Godtagandet av lämpliga åtgärder. 

12. 193/14/COL, 2014-05-08 Vissa ändringar av lag nr 50/1988 om mervärdesskatt tillämplig på 

isländska datacentralers kunder. Ändringar av mervärdesskatten på tjänster som 

tillhandahålls elektroniskt. Negativt beslut – återbetalning. 

13. 496/13/COL, 2013-12-11 Finansiering av Harpa konserthall och konferensanläggning. 

Statens och Reykjaviks stad deltagande i byggandet och driften av en konserthall och 

konferenscenter. Förenligt stöd. 

14. 318/13/COL, 2013-09-11 Finansieringen av den isländska riksomfattande radio- och TV-

tjänsten Ríkisútvarpið. Begränsningar av de tjänster som tillhandahålls av det nationella 

programföretaget. Godkännande av lämpliga åtgärder.  
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15. 305/13/COL, 2013-07-10 Rekapitaliseringen av försäkringsbolaget Sjóvá. Räddning och 

omstrukturering av ett försäkringsbolag under den ekonomiska krisen. Förenligt stöd. 

16. 159/13/COL, 2013-04-24 Befintligt statligt stöd beviljat Landsvirkjun och Orkuveita 

Reykjavíkur genom obegränsade statliga garantier. Statliga garantier för utlåning för statliga 

och kommunägda elproducenter. Godkännande av lämpliga åtgärder. 

17. 521/12/COL, 2012-12-19 Stöd till tre isländska investeringsbanker genom omlagda lån till 

förmånliga villkor. Stödet som beviljats genom lån till små investeringsbanker, som blev 

insolventa under undersökningen. Formellt granskningsförfarande avslutat.  

18. 292/12/COL, 2012-07-11 Stöd som beviljats i samband med avveckling av vissa 

investeringsfonder med anknytning till New Glitnir, New Landsbankinn och New Kaupþing. 

Finanskriser. Förenligt stöd. 

19. 291/12/COL, 2012-07-11 Omstruktureringsstöd till Arion Bank. Finanskriser. Förenligt stöd. 

20. 290/12/COL, 2012-07-11 Omstruktureringsstöd till Landsbankinn. Finanskriser. Förenligt 

stöd.  

21. 261/12/COL, 2012-07-04 Kommunala skatteåtgärder; fastighetsförsäljningen; och 

försäljningen av el till Verne. Åtgärder i samband med fastighetsförsäljning, försäljning av 

elektricitet och fastighetsskatt till ett datacenter. Inget stöd/negativt beslut – återbetalning. 

Se EFTA-domstolens mål E-9/12. 

22. 244/12/COL, 2012-06-07 Omstruktureringsstöd till Íslandsbanki. Finanskriser. Förenligt stöd. 

23. 364/11/COL, 2011-11-23. Befrielsen för den isländska fonden för bostadsfinansiering 

Íbúðalánasjóður (HFF) från betalning av en statsgarantipremie. Ärendet slogs samman med 

ett annat. Formellt granskningsförfarande avslutat. 

24. 206/11/COL, 2011-06-29 Hypotekslåneprogram. Finanskriser. Negativt beslut. 

25. 378/10/COL, 2010-09-29. Det påstådda statliga stödet från Reykjaviks hamn till Stáltak hf. 

Påstått stöd till ett företag som drev stapelbäddar för skeppsbyggnad och reparation av 

fartyg. Inget stöd. 

26. 77/10/COL, 2010-03-10. Försäkringsbolaget Sjóvá. Finanskriser. Upplysningsföreläggande 

27. 328/09/COL, 2009-07-15 Den isländska hamnlagen. Ekonomiskt stöd till hamnarna. Negativt 

beslut.  

28. 303/09/COL, 2009-07-08 Ett tonnageskatteprogram och ett återbetalningssystem för 

anställning av sjömän. Skattesystem för sjöinkomst och ett bruttolönesystem för sjöfolk. 

Negativt beslut. 

29. 329/08/COL, 2008-05-28 Stöd beviljat till förmån för Sementsverksmiðjan hf. Försäljning av 

åtagande och övertagande av pensionsförpliktelser. Förenligt stöd. 

30. 227/06/COL, 2006-07-19 Farice hf. Stöd till uppförande av en undervattenskabel för 

telekommunikation. Förenligt stöd. 

31. 127/05/COL, 2005-06-01 Skatte- och avgiftslättnader till förmån för aluminiumsmältverket, 

Norðurál HF i Grundartangi. Ändringar av lättnader. Godkännande av lämpliga åtgärder. 

32. 91/04/COL, 2004-04-23 Stöd i form av en statlig garanti till förmån för deCODE Genetics i 

samband med inrättandet av en avdelning för läkemedelsutveckling. Planerat stöd som 

dragits tillbaka under utredningen. Formellt granskningsförfarande avslutat. 
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33. 21/04/COL, 2004-02-25 Internationella handelsföretag. Skatteåtgärder till förmån för 

internationella handelsföretag. Negativt beslut – återbetalning. Se EFTA-domstolens mål E-

2/05. 

34. 252/01/COL, 2001-07-27 Påstått stöd till Island Post och Telecom Ltd. Stöd i form av en 

undervärdering av de tillgångar som överförts från den tidigare post- och 

telekomförvaltningen till Island Post och Telecom Ltd., avskaffades under undersökningen. 

Formellt granskningsförfarande avslutat. 

35. 221/01/COL, 2001-06-27 Tre program för utbildningsstöd (starfsmenntasjóður 

félagsmálaráðuneytisins”, “styrkir til atvinnumála kvenna” and “Verndaðir vinnustaðir”). Tre 

system för yrkesutbildning. Inget stöd. 

36. 140/00/COL, 2000-07-26 Påstått statligt stöd till två isländska banker. Påstådda statliga 

garantier till statsägda banker. Inget stöd. 

ii. Relevanta nationella/EFTA-domstolsärenden  
 
Endast en handfull nationella domstolsärenden har genomförts där regler om statligt stöd har spelat 
en roll. De beskrivs i en rapport om nationell tillämpning av reglerna för statligt stöd, som 
publicerades av ESA den 19 juli 2019: Studie om privat efterlevnad av reglerna om statligt stöd från 
nationella domstolar i Eftastaterna inom EES. Bilaga I.3 till rapporten innehåller en förteckning över 
domar på Island i vilka EES-reglerna för statligt stöd har tillämpats. Inget av fallen är av stor 
betydelse, jfr. fråga 2. 
När det gäller EFTA-domstolen har följande fall omfattats av regler om statligt stöd:  
E-7/16 Míla ehf. mot EFTA:s övervakningsmyndighet. Leasing av optiska fibrer som tidigare använts 
för NATO:s räkning. Avvisas som oantagligt. 
E-25/15 EFTA:s övervakningsmyndighet mot Island. System för att stimulera investeringar. 
Underlåtenhet att till fullo återkräva oförenligt stöd. 
E-4/15 Islands Financial Services Association mot EFTAS:s övervakningsmyndighet. Fond för 
bostadsfinansiering. Avvisas som oantagligt.  
E-1/13 Míla ehf. mot EFTA:s övervakningsmyndighet. Ogiltigförklaring av ESA:s beslut nr 
410/12/COL om påstådd statligt stöd genom subventionerad leasing av optiska fibrer som tidigare 
drivits för Natos räkning.  
E-9/12 Island mot EFTA:s övervakningsmyndighet. Försäljning av fastigheter till Vernes datacenter. 
Avfärdad. 
E-16/11 EFTA:s övervakningsmyndighet mot Island. Icesave. Avfärdad. 
E-2/05 EFTA:s övervakningsmyndighet mot Island. Underlåtenhet att upphäva en oförenlig 
skattelagstiftning.  
E-9/04 Islands handlarföreningen för bank- och värdepapper mot EFTA:s övervakningsmyndighet. 
ESA-beslutet ogiltigförklarades. Ogiltigförklaring av ESA:s beslut nr 213/04/COL beträffande Islands 
Bostadsfinansieringsfond. 
E-1/00 Statligt skuldförvaltningsorgan mot Íslandsbanki-FBA hf. Rådgivande yttrande, statliga 
garantier. 
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Allmän beskrivning av de viktigaste områdena där kontrollen av statligt stöd/resultatet av 
förfarandena för statligt stöd har spelat en betydande roll. 
 
Kontrollen av statligt stöd har haft en betydande inverkan på elmarknaden, dvs. när det gäller 
statens och kommunernas deltagande som ägare samt innehållet i energiavtalen från dessa 
företag. Betydande ändringar har också gjorts i regelverket för allmännyttiga bostäder och för det 
nationella programföretaget. I allmänhet kan reglerna om statligt stöd och tillämpningen av dem 
ha bidragit till att göra avdrag för statligt ägande av företag som är verksamma inom försäljning av 
varor och tjänster. Dessutom har verkställighet i allmänhet och de fall som har krävt att åtgärder 
och återkrav av beviljat stöd dras tillbaka, lett till bättre överensstämmelse med reglerna om 
statligt stöd, både materiella och formella regler, dvs. stillastående och anmälningsskyldigheter. 
 

4. Danmark 
 

Efter aftale med de andre nordiske lande, oplyser de danske myndigheder om antallet af sager 
efter den formelle undersøgelsesprocedure rejst af Generaldirektoratet for Konkurrence, Europa-
Kommissionen og et estimat af antallet af EU-statsstøttesager ved danske domstole i perioden 
2000-2020, samt giver en kort generisk beskrivelse af disse. 
 

 
Antal sager i perioden 2000-2020  

Sager rejst af Europa-Kommissionen  26  

Sager ved danske domstole  6  

 

For så vidt angår de sager, som er ført ved de danske domstole, skal det oplyses, at det ikke kan 
garanteres, at samtlige sager er inkluderet i opgørelsen. Dette skyldes, at der ikke findes et dansk 
register over statsstøttesager ført ved samtlige danske domstole. Det kan desuden oplyses, at der 
ikke er et gennemgående tema i sagerne, ud over at hovedspørgsmålet i samtlige sager vedrørte 
EU’s statsstøtteregler. 
 
De danske myndigheder kan oplyse, at de ovennævnte sager ikke har påvirket implementeringen 
af statsstøttereglerne i Danmark. 
 

5. Norge 
 

Oversikt støtterettslige saker mot Norge for EFTA-domstolen 2000-2020 

Saksnr  Parter  Kort sammendrag av faktum 

E-5/04, E-

6/04, E-7/04 

Fesil and Finnfjord mot ESA Påstand om delvis annullering av ESAs vedtak 148/04/COL vedrørende miljøavgifter i Norge. 

E-12/16 Marine Harvest ASA mot 

EFTAs overvåkingsorgan 

Påstand om annullering av ESAs vedtak No 79116. Spørsmål om EØS-avtalens rekkevidde på 

fiskeriområdet. 

E-1/12 Den norske Forleggerforening 

mot ESA 

Påstand om annullering av ESAs vedtak nr. 311/11/COL. - støtte til nasjonal digital 

læringsarena (NDLA).  

E-14/10 Konkurrenten.no mot ESA Påstand om annullering av ESAs vedtak nr. 254/10/COL (AS Oslo Sporveier and AS 

Sporveisbussene) 

https://lovdata.no/pro/#reference/eu/e2016x0727
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E-6/09 Magasin- og 

Ukepresseforeningen mot 

ESA 

Påstand om at ESA ikke fulgte opp en klage om angivelig ulovlig støtte til aviser i Norge.  

E-5/07 Private barnehagers 

landsforbund (PBL) mot ESA  

Påstand om annullering av ESAs vedtak nr. 39/07/COL. Spørsmål om barnehagevirksomhet 

er å anse som økonomisk aktivitet i statsstøttereglenes forstand 

E-19/13 Konkurrenten.no mot ESA Påstand om annullering av 1) ESAs vedtak nr. 519/12/COL  angivelig støtte til Oslo sporveier 

og 2) ESAs vedtak nr. 181/13/COL vedr. angivelige støttetiltak som ikke er omfattet av 

vedtak nr. 519/12/COL 

Sak E-8/13 Abelia mot ESA. Påstand om å annullere ESAs vedtak nr. 160/13/COL. Spørsmål om statsstøtte til utleiere av 

bygninger til offentlige skoler 

Forente 

saker E-

10/11 and E-

11/11 

Hurtigruten Påstand om annullering av ESAs vedtak 205/11/COL. Spørsmål om overkompensasjon for 

offentlig tjeneste av allmenn økonomisk betydning. 

E-2/02. Technologien Bau- und 

Wirtschaftsberatung GmbH 

og Bellona Foundation mot 

ESA 

Annullering av ESAs vedtak 90/02/COL ifm notifikasjon av endrede avskrivningsregler i 

petroleumsloven ifm LNG-anlegg ("Snøhvit-prosjektet"). Saken avvist grunnet manglende 

rettslig interesse (locus standi) hos saksøker  

E-9/19 Abelia og WTW AS mot ESA Påstand om annullering av ESAs vedtak 57/19/COL. Anførsel om at den offentlige 

finansieringen av den digitale helseinfrastrukturen i Norge mv utgjør statsstøtte. 

 
     Officiella formella utredningsförfaranden 

Saksnr. Tittel Kort beskrivelse 

032/19/COL Alleged aid to Trondheim 
Spektrum -  

Leieavtale for idrettsarrangementer og kapitalinnsprøytning for renovering og utvidelse av 
TS 

70/17/COL Coastal Agreement for 
Hurtigruten Maritime 
Services 2012-2019 

Kompensasjonen betalt til Hurtigruten ASA er kompatibel støtte iht. art. 59 nr. 2 EØS. 

357/15/COL Sandefjord Fotball AS Finansiering av nytt fotballstadium i Sandefjord.  

179/15/COL Busstransport Aust-Agder Fylkeskommunens kontrakter om lokale rutebusstjenester i Aust-Agder. 

64/15/COL Analysesenteret Trondheim Finansiering av Analysesenteret, kryssubsidiering 

36/15/COL Publicly owned hospital 
pharmacies  

Skatteunntak for offentlig eide sykehusapotek, kryssubsidiering 

113/14/COL Financing of Norwegian 
public dental health care 
services  (DOT) 

Kryssubsidiering 

55/14/COL Financing of safety training 
courses by county schools 

Sikkerhets- og beredskapsopplæring for ansatte i offshore og maritim sektor. 
Kryssubsidiering 

175/14/COL Fitness centre at 
Kippermoen Leisure Centre 
 

Kommunal finansiering, kryssubsidiering 

175/13/COL Financing of municipal 
waste collectors 

Avfallsavgift og skatteunntak for kommunal avfallsinnsamling. Kryssubsidiering. 

090/12/COL On the sale of certain 
buildings at the Inner Camp 
at Haslemoen Leir 

Salg av bygninger i Haslemoen leir fra Våler kommune til Haslemoen AS under markedspris. 

232/11/COL Salg av Nesøyveien 8, gnr. 
32 bnr. 17 i Asker  

Salg av tomt fra Asker kommune til Asker Brygge under markedspris.  

205/11/COL The Supplementary 
Agreement on the 
Hurtigruten service 

Reforhandling om avtalen med Hurtigruten ASA , avtale om økt kompensasjon.  

36/10/COL NRK Lisensavgift og unntak fra inntektsskatt. 

390/09/COL Etablering av Mesta AS Støtte til Mesta AS for videreføring av ansattes økonomiske rettigheter og for kostnader 
knyttet til flytting av virksomheten. 

https://lovdata.no/pro/#reference/eu/e12c0519
https://lovdata.no/pro/#reference/eu/e12c0519
https://lovdata.no/pro/#reference/eu/e11c0205
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329/09/COL The Norwegian scheme on 
support for alternative, 
renewable heating and 
electricity savings in private 
households 

Støtteordning til fornybar oppvarming og energisparing i private hjem 

290/09/COL Aid granted in the airline 
pilot education sector in 
Troms County 

Støtte til Norsk Luftfartshøgskole og Norwegian Aviation College for pilotopplæring 

28/08/COL Verdiskapningsprogrammet 
for tre 

Støtteordning med formål å skape verdier innenfor trevirke og prosessering av trevirke, og 
øke skogsektorens bidrag til mer bærekraftig produksjon og forbruk.  

660/07/COL Compensation to the 
‘Hurtigruten companies’ for 
increased social security 
contributions 

Økt kompensasjon til Hurtigruten som følge av endringer i differensiert arbeidsgiveravgift 

155/07 Article 3 of the Norwegian 
Act on compensation for 
value added tax (VAT) 

Kompensasjon for inngående merverdiavgift betalt av visse personer som er omfattet av 
momskompensasjonsloven. 

318/05/COL Etablering av Entra 
Eiendom AS 

Unntak for dokumentavgift og registreringsavgift i forbindelse med etabeleringen av Entra 
Eiendom 

148/04/COL Environmental tax 
measures 

Unntak for el-avgiften, CO2-avgiften og delvis opphevelse av SO2-avgiften 

143/03/COL Compensation Scheme for 
Express Bus Operators 

Kompensasjon for opphevelse av unntak for autodieselavgiften for tilskuddberettiget 
bussdrift. 

60/03/COL State aid in the form of 
guarantees under the Act 
on State Enterprises (“Lov 
om statsforetak”) 

Statsforetak unntatt fra konkurs og gjeldsforhandling – ubegrenset statlig garanti 

 

Oversikt over rettssaker – statsstøtte - Norge 2000-2020 

Partenes navn og sammendrag Avgjørelse 
(dato) 

Avgjør
else  
(numm
er) 

Domstol 

Staten v/Sentralskattekontoret v Aktieselskabet 

Saudefaldene 

Statsstøtte. Skatterett. Skattemessig eierskap til kraftverk 

22/06/2017 HR-2017-1231-A Høyesterett (Supreme Court) 

Hydro Aluminium AS and Sør-Norge Aluminium AS v Staten 
v/Finansdepartementet 
Ulovlig statsstøtte. ESA-vedtak. Foreldelsesfrist. Krav om 
tilbakebetaling og spørsmål om hjemmel for dette. 

17/12/2013 Rt-2013-1665 Høyesterett 

Synnøve Finden AS v Staten v/Landbruks- og 
matdepartementet 
Erstatningsrett. Forvaltningsrett. Gyldigheten av forskrift 
(spørsmål om forskriften førte til ulovlig statsstøtte).  

15/02/2019 LB-2017-158720 Borgarting Lagmannsrett (Court of  Appeal)  

Staten v/Finansdepartementet v A/S Norske Shell 
Staten har gjort gjeldende at EØS-avtalens regler om 
statsstøtte taler for at GTL omfattes av avgiftsplikten. 
Dette fordi fritak for GTL ikke er vurdert og det er all grunn 
til å forvente at en slik vurdering hadde blitt foretatt i 
forhold til statsstøttereglene dersom det var Stortingets 
vilje at GTL ikke skulle omfattes av avgiftsplikten. Staten 
har også fremholdt at presumpsjonsprinsippet tilsier at 
begrepet «mineralolje» tolkes på en måte som er mest i 
samsvar med statsstøttereglene. 
Lagmannsretten ga ikke staten medhold i dette. 

17/12/2018 LB-2017-89692 Borgarting Lagmannsrett 

Boreal Sjø AS v Finnmark fylkeskommune 
Dekning av pensjonskostnadene etter kontraktsopphør 
ikke er å anse som statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 
61 nr. 1, og at Finnmark fylkeskommune er forpliktet til å 
dekke disse. 

08/11/2017 LH-2017-56614 Hålogaland Lagmannsrett 

Aktieselskapet Saudefaldene v/Sentralskattekontoret 

forStorbedrifter. 

Skatterett. Skattemessig eierskap til kraftverk. Avtale.   

25/08/2016 LG-2015-182482 Gulating Lagmannsrett 

Ventor Sp.Zoo v/Skatteopprkrever Utland/International
 Tax Collection Office 
Polsk foretak i Norge. Spørsmål om differensiert 

17/03/2016 LG-2015-59453 Gulating Lagmannsrett 

https://lovdata.no/pro/%23document/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-1231-a?searchResultContext=1175&rowNumber=1&totalHits=12
https://lovdata.no/pro/%23document/HRSIV/avgjorelse/hr-2013-2623-a?searchResultContext=1449&rowNumber=1&totalHits=12
https://lovdata.no/pro/%23document/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-158720?searchResultContext=1607&rowNumber=1&totalHits=1
https://lovdata.no/pro/%23document/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-89692?searchResultContext=994&rowNumber=1&totalHits=2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-11-27-109/e%C3%B8sl/a61
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-11-27-109/e%C3%B8sl/a61
https://lovdata.no/pro/%23document/LHSIV/avgjorelse/lh-2017-56614?searchResultContext=2096&rowNumber=1&totalHits=4
https://lovdata.no/pro/%23document/LGSIV/avgjorelse/lg-2015-182482?searchResultContext=1957&rowNumber=1&totalHits=5
https://lovdata.no/pro/%23document/LGSIV/avgjorelse/lg-2015-59453?searchResultContext=2006&rowNumber=1&totalHits=3
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arbeidsgiveravgift (statsstøtte)  

Bjølve Bruk AS v/Statkraft Energi AS 
Krav om erstatning. Bruker statsstøtterettslige 
argumenter som tolkningsmomenter for å tolke 
konsesjonsvilkår.  

16/06/2016 LG-2015-150132 Gulating Lagmannsrett 

Hydro Aluminium AS and Sør-Norge Aluminium AS v Staten 
v/Finansdepartementet 

Anket til Høyesterett, se over. 

08/04/2013 LB-2011-158922 Borgarting Lagmannsrett 

Eksportfinans ASA v/Rem Ship AS 29/03/2012 LB-2010-189962 Borgarting Lagmannsrett 

Noretyl AS v/Finansdepartementet 

Bruke statsstøtte som tolkningsmoment. Etter statens syn 

ville fritak for avgift på pyrolyseolje innebære ulovlig 

statsstøtte, og slik være et brudd på Norges EØS-rettslige 

forpliktelser.  

27/01/2012 LA-2010-79659 Agder Lagmannsrett 

Skatt Vest v/Havlandet Marinfisk Russenes AS 

Skatterett og FOU-fradrag. Notifisert støtteordning 

(SkatteFUNN). Tolkning av ESAs vedtak ifm fastleggingen 

av støtteberettigede FoU-kostnader. 

19/05/2011 LG-2010-147380 Gulating Lagmannsrett 

Aktieselskapet Saudefaldene v/Gunnhild Marie Åbø 

Hallingstad and others 

Anførsler om at ekspropriasjon til fordel for Saudefaldene 

er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om fri 

konkurranse og særlig forbudet mot statsstøtte 

10/02/2009 LG-2007-176723 Gulating Lagmannsrett 

Gauselparken AS v/Stavanger kommune 
I tvist mellom en privat part og Stavanger kommune om 
det var inngått bindende avtale om kjøp av et området, 
avviste tingretten saken for så vidt gjaldt spørsmål om 
avtale mellom kommunen og to andre intressenter om 
kjøp av samme området var i strid med EØS-avtalens 
regler om statsstøtte.  

21/02/2008 LG-2008-16104 Gulating Lagmannsrett 

Kleven Verft AS v/Samherji hf 

Spørsmål om tilbakebetaling av ulovlig støtte. 

23/11/2007 LF-2007-51156 Frostating Lagmannsrett 

Synnøve Finden AS v Staten v/Landbruks- og 
matdepartementet 
Tingretten kom til at forskrift om prisutjevning for melk 
utgjorde ulovlig statsstøtte, iverksatt i strid med 
iverksettelsesforbudet  

12/02/2017 TOSLO-2015- 
76450 

Oslo Tingrett (District Court) 

Synnøve Finden AS v Staten v/Landbruks- og 
matdepartementet 

06/06/2017 15-076450TVI- 
OTIR/07 

Oslo Tingrett 

A/S Norske Shell v Staten v/Finansdepartementet 
 

22/03/2017 TOSLO-2016- 
109103 

Oslo Tingrett 

Boreal Transport Nord AS v Finnmark fylkeskommune 10/12/2016 TOSFI-
2016- 4260 

Øst-Finnmark Tingrett 

Synnøve Finden AS v Staten v/Landbruks- og 

matdepartementet 

05/11/2015 15-076450TVI- 
OTIR/07 

Oslo Tingrett 

Aktieselskapet Saudefaldene v/Sentralskattekontoret for 

Storbedrifter and Statkraft Energi AS 

04/09/2015 THAUG-
2014- 
159852 

Haugaland Tingrett 

Nettbuss Sør AS v/Aust- Agder fylkeskommune 25/06/2015 13-176418TVI- 
AUAG 

Aust-Agder Tingrett 

Bjelve Bruk AS v Statkraft Energi AS 05/06/2015 14-145950TVI- 

HARD 

Hardanger Tingrett 

Ventor Sp Zoo v/Skatteopprkrever Utland/International

 Tax Collection Office 

28/01/2015 TSTAV-
2014- 5960 

Stavanger Tingrett 

https://lovdata.no/pro/%23document/LGSIV/avgjorelse/lg-2015-150132?searchResultContext=1865&rowNumber=1&totalHits=2
https://lovdata.no/pro/%23document/LBSIV/avgjorelse/lb-2011-158922?searchResultContext=1635&rowNumber=1&totalHits=5
https://lovdata.no/pro/%23document/LBSIV/avgjorelse/lb-2010-189962?searchResultContext=1681&rowNumber=1&totalHits=1
https://lovdata.no/pro/%23document/LASIV/avgjorelse/la-2010-79659?searchResultContext=1505&rowNumber=1&totalHits=4
https://lovdata.no/pro/%23document/LGSIV/avgjorelse/lg-2010-147380?searchResultContext=1909&rowNumber=1&totalHits=7
https://lovdata.no/pro/%23document/LGSIV/avgjorelse/lg-2007-176723?searchResultContext=1697&rowNumber=1&totalHits=10
https://lovdata.no/pro/%23document/LGSIV/avgjorelse/lg-2008-16104?searchResultContext=2053&rowNumber=1&totalHits=4
https://lovdata.no/pro/%23document/LFSIV/avgjorelse/lf-2007-51156?searchResultContext=1820&rowNumber=1&totalHits=3
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/thaug-2014-159852?searchResultContext=1545&rowNumber=1&totalHits=4
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/thaug-2014-159852?searchResultContext=1545&rowNumber=1&totalHits=4
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/thaug-2014-159852?searchResultContext=1545&rowNumber=1&totalHits=4
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Norfrakalk AS v/Miljøverndepartementet 
Krav om erstatning for økonomisk tap som følge av 
uriktig implementering av EUs kvotehandelsdirektiv 
(direktiv 2003/87/EF) og ulovlig statsstøtte. Saken gjelder 
statens erstatningsansvar for uriktig anvendelse og 
implementering av EØS-regler. Retten kom frem til at 
staten ikke brøt EØS-regler som gir saksøker rettigheter, 
og at ansvar heller ikke kan bygge på norsk rett. Staten 
skal derfor frifinnes 

08/01/2014 TOSLO-2010- 
45497 

Oslo Tingrett 

Hydro Aluminium AS and Sør-Norge Aluminium AS vStaten 
v/Finansdepartementet 

Saken gjelder spørsmålet om statens krav på 

tilbakebetaling av ulovlig mottatt statsstøtte er foreldet. 

Staten hadde betalt ut statsstøtte som ESA fant var i strid 

med EØS-avtalen.  

20/05/2011 TOSLO-2010- 
108577 

Oslo Tingrett 

Vadheim Marin Fisk AS and Vadheim Skjell AS v/Skatt 
Vest 
Spørsmål om fradrag under SkatteFUNNordningen 
(notifisert ordning). Tolkning av ESAs retningslinjer for 
støtte til FOU. 

18/02/2011 TOSLO-2010- 
60850, TOLSO-
2010-62312 

Oslo Tingrett 

Norsk Frisør, Hud- og Stylistskole AS v/Staten 
v/Skattedirektoratet 

09/02/2011 TOSLO-2010- 
141605 

Oslo Tingrett 

Eksportfinans ASA v/Rem Ship AS 20/09/2010 TOSLO-2010- 
41943 

Oslo Tingrett 

Havlandet Marinfisk Russenes AS v/Skatt Vest 12/07/2010 TFJOR-2010- 
40275 

Fjordane Tingrett 

Noretyl AS v/Finansdepartementet 22/02/2010 TNETE-

2009- 

128197 

Nedre Telemark Tingrett 

Gauselparken AS  v/Stavanger kommune 11/01/2008 TSTAV-

2006- 

155740 

Stavanger Tingrett 

Aktieselskapet Saudefaldene v/ Geir Jostein 

Søndeland and others 

18/09/2007 TSTAV-
2004- 84901 

Stavanger Tingrett 

Kleven Verft AS v/Samherji hf 02/02/2007 TSUMO-
2006- 62813 

Sunnmøre Tingrett 

Kattekleiv Barnehage AS v/Notodden kommune. Third 

party intervener: Private Barnehagers Landsforbund 

27/04/2006 05-031989TVI- 
TINN 

Tinn and Heddal Tingrett 

 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/eu/32003l0087
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-45497?searchResultContext=2472&rowNumber=1&totalHits=2
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-45497?searchResultContext=2472&rowNumber=1&totalHits=2
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-108577?searchResultContext=2429&rowNumber=1&totalHits=5
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-108577?searchResultContext=2429&rowNumber=1&totalHits=5
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-60850?searchResultContext=2565&rowNumber=1&totalHits=2
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-60850?searchResultContext=2565&rowNumber=1&totalHits=2
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-60850?searchResultContext=2565&rowNumber=1&totalHits=2
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-60850?searchResultContext=2565&rowNumber=1&totalHits=2
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-141605?searchResultContext=2606&rowNumber=1&totalHits=4
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/toslo-2010-141605?searchResultContext=2606&rowNumber=1&totalHits=4
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/tfjor-2010-40275?searchResultContext=993&rowNumber=1&totalHits=3
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/tfjor-2010-40275?searchResultContext=993&rowNumber=1&totalHits=3
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/tstav-2006-155740?searchResultContext=1108&rowNumber=1&totalHits=3
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/tstav-2006-155740?searchResultContext=1108&rowNumber=1&totalHits=3
https://lovdata.no/pro/%23document/TRSIV/avgjorelse/tstav-2006-155740?searchResultContext=1108&rowNumber=1&totalHits=3

