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     13/4/2021 

 

 

Til Norðurlandaráðs 
 
Finnland, sem gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni, sendir hér með svör 
Norðurlandanna við skriflegri fyrirspurn Norðurlandaráðs E5/2021 um reglur ESB um ríkisstyrki. 
 
Skilgreiningin almenn fjárhagsáætlun samkvæmt reglum Evrópusambandsins um ríkisstyrki byggir 
á 1. mgr. 107. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (sáttmálinn um starfshætti 
Evrópusambandsins). „Ef ekki er kveðið á um annað í sáttmálunum er hvers kyns aðstoð, sem 
aðildarríki veitir eða veitt er af ríkisfjármunum og raskar eða er til þess fallin að raska samkeppni 
með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna vara, ósamrýmanleg innri 
markaðnum að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli aðildarríkjanna.“ 
 
Reglum Evrópusambandsins um ríkisaðstoð er þannig beitt þegar öllum skilyrðum um ríkisstyrki er 
framfylgt: Opinberum fjármunum er veitt til fyrirtækja, þ.e.a.s. í atvinnustarfsemi, um er að ræða 
sértækan efnahagslegan ávinning, aðgerðin raskar eða er til þess fallin að raska samkeppni og 
hefur áhrif á viðskipti milli aðildarríkjanna.  
 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fer með eftirlit með reglum Evrópusambandsins um 
ríkisaðstoð. Ráð Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnin hafa sett skýrar úthlutunarreglur 
ríkisstyrkja á innri markaðnum og leiðir til eftirlits með styrkveitingum.  
 
Tilgangur eftirlits með ríkisaðstoð er að tryggja jöfn rekstrarskilyrði þeirra fyrirtækja sem starfa í 
hinum ýmsu aðildarríkjum Evrópusambandsins og draga sem mest úr keppni milli aðildarríkjanna 
með ríkisstyrkjum. Meginregla eftirlits með ríkisaðstoð (3. mgr. 108. gr. í sáttmálanum um 
starfshætti Evrópusambandsins) er að tilkynna skal um fyrirhugaða aðstoð til 
framkvæmdastjórnarinnar áður en hún er veitt og ekki má veita aðstoð fyrr en 
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt hana. Fyrirfram eftirlit með ríkisaðstoð sem 
framkvæmdastjórnin sér um beinist einkum að þeirri aðstoð sem raskar mest starfsemi og 
samkeppni á innri markaðnum. Í reynd eru verulegar undantekningar á málsmeðferð fyrirfram 
tilkynninga og fyrir heimsfaraldur kórónuveiru höfðu 97 prósent ríkisstyrkja aðildarríkjanna verið 
veittir án fyrirfram samþykkis framkvæmdastjórnarinnar.  
 
Framkvæmdastjórnin hefur einkarétt á eftirliti með ríkisaðstoð. Hlutverk dómstóla í löndunum er 
að fylgja eftir eftirliti framkvæmdastjórnarinnar.  
 
Hér fyrir neðan eru veitt svör við þeim fyrirspurnum sem Norræna ráðherranefndin beindi til 
landanna. 
 

1. Ríkisstjórnir Norðurlanda veiti upplýsingar um fjölda þeirra mála sem höfðuð hafa verið á 
hendur norrænu löndunum annaðhvort af hálfu eftirlitsstofnana ESB/ESA eða fyrir 



2(16) 

  

 

 

 

dómstólum í norrænu löndunum vegna reglna ESB um ríkisstyrki á tímabilinu 2000 til 2020, 
ásamt stuttri lýsingu á þessum málum. 

2. Ríkisstjórnir norrænu landanna upplýsi um hvort, og þá með hvaða hætti, ofangreind mál 
hafi haft áhrif á innleiðingu reglna um ríkisstyrki í norrænu löndunum. Ef já, þá hvernig? 

 
 

Að því er varðar úttektir eftirlitsstofnana sem varða ríkisaðstoð koma fram upplýsingar í svörunum 
um þau mál þar sem framkvæmdastjórnin eða eftirlitsstofnun EFTA hafa hafið formlegt 
úttektarferli samkvæmt 2. mgr. 108. gr. í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins vegna 
aðstoðar sem aðildarríki hefur veitt eða áformað. Úttektarferli hefst við aðstæður þar sem 
eftirlitsstofnun hefur alvarlegan grun varðandi samrýmanleika aðstoðar við innri markaðinn. 
Upphaf úttektarferlis felur ekki endilega í sér að aðgerðin stríði gegn reglum um ríkisaðstoð, heldur 
er tilgangurinn að kanna á ítarlegan hátt samræmi aðgerðarinnar við reglur Evrópusambandsins 
um ríkisaðstoð. Framkvæmdastjórnin leitar álits þriðju aðila í málsmeðferðinni. Málsmeðferðinni 
lýkur með úrskurði framkvæmdastjórnarinnar, þar sem framkvæmdastjórnin sér að 1) aðstoðin er 
samrýmanleg innri markaðnum (jákvæður úrskurður), 2) aðstoðin er ekki samrýmanleg innri 
markaðnum (neikvæður úrskurður) eða 3) aðstoðin krefst breytinga (skilyrtur úrskurður) til að vera 
samrýmanleg innri markaðnum.  
 
 
 
Með vinsamlegri kveðju, 
 
 
 
 
Tuula Haatainen atvinnumálaráðherra 
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1. Finnland 
 
Að því er varðar Finnland hafa alls fjögur mál tengd ríkisaðstoð verið tekin fyrir hjá Dómstól 
Evrópusambandsins (EUT) og almennum dómstólum Evrópusambandsins. Málin eru nánar tiltekin í 
töflu 1. Almennt séð hafa ákvarðanir varðað einstaka styrki og ekki haft nein áhrif á lagasetningu. 
 
Tafla 1: Málarekstur Evrópusambandsins fyrir dómstólum sem varðar Finnland 
 

ECLI:EU:C:2019:984: Saksóknari Málið varðaði skatt greiddan af sælgæti, ís og gosdrykkjum auk 
þess sem skattfrelsi fyrir svipaða vöru getur verið ríkisaðstoð samkvæmt 1. mgr. 107. gr. í 
sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins. 

ECLI:EU:C:2013:525:  P Oy. Málið varðaði heimild til frádráttar á tapi. 

ECLI:EU:T:2008:597: Componenta Abp. Málið varðaði mat á samrýmanleika við markaðskjör 
vegna aðgerðar sem sveitarfélagið hafði samþykkt. 

ECLI:EU:T:2020:109: Helsingfors Busstrafik Ab Málið snýst um meintan ríkisstyrk frá 
borgaryfirvöldum í Helsinki til almenningsvagnafyrirtækis Helsinki. Málið er rekið fyrir Dómstól 
Evrópusambandsins. 

 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur tekið alls 13 opinberar ákvarðanir sem varða 
Finnland eftir opinbert úttektarferli um ríkisaðstoð samkvæmt 2. mgr. 108. gr. í sáttmálanum um 
starfshætti Evrópusambandsins. Ákvarðanirnar vörðuðu bæði mál þar sem aðgerðir sem Finnland 
hafði framkvæmt eða áformað voru tilefni kæru til framkvæmdastjórnarinnar um ríkisaðstoð og 
mál þar sem málshöfðun var hafin á grundvelli kæru um ríkisaðstoð sem Finnland hafði skilað inn. 
Tafla 2 hér fyrir neðan sýnir á sundurliðaðan hátt mál vegna eftirlitsaðgerða hjá 
framkvæmdastjórninni. Í fjórum þessara mála hefur ákvörðun um endurkröfu verið tekin og í 
nokkrum hefur framkvæmdastjórnin gert ráð fyrir að Finnland breyti styrkjakerfinu. Almennt séð 
hafa margar ákvarðanir varðað einstaka styrki til einstaka fyrirtækja og ekki haft nein áhrif á 
lagasetningu.  
 
Fyrir Finnland er það þessara mála sem mestu skiptir „Finnish Road Enterprise”-málið 1, sem einnig 
er þekkt undir nafninu Destia-málið. Málið varðaði ríkisfyrirtæki sem ríkisábyrgð heyrði óbeint 
undir samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar. Með óbeinni ríkisábyrgð er vísað til 
aðgerðar sem bæði að grunni til og í reynd svipar til ríkisábyrgðar í tengslum við fjármögnunartæki.  
 
Líta má svo á að ef starfsemi sem fram fer á samkeppnismarkaði á vegum opinberrar stofnunar 
getur ekki farið í þrot, þá er um að ræða óbeina ríkisábyrgð. Óbein ótakmörkuð ríkisábyrgð gefur 
svo aftur tilefni til að ætla að um sé að ræða ólögmæta ríkisaðstoð.2 Í kjölfar Destia-málsins var 
innleitt ákvæði í Finnlandi um skyldu opinberra fyrirtækja til að stofna einkahlutafélög.  
 
Tafla 2: Opinbert formlegt úttektarferli framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 2. mgr. 108. gr. í 
sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins fyrir Finnland  
C21/2000  25.4.2001  Investment aid to Ojala-Yhtymä Oy in Haapajärvi 

                                                 
1 C7/2006; 11.12.2007 
2 ECLI:EU:C:2014:217, Frakkland gegn framkvæmdastjórninni (La Poste) 
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C21/2010  11.1.2012  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  25.7.2012  Tampere-Pirkkala Airport - Alleged State aid to Airpro (Operator of 
T2) and Ryanair 

C37/2004  20.4.2011  Aid to Componenta 

C55/2001  10.7.2002  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  15.3.2012  Public Commercial Property Aland Industrihus 

SA.27420  12.6.2012  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  28.6.2019  Effective liberalisation of bus transport (Helsinki) 

 
Alls 43 mál sem varða ríkisaðstoð Evrópusambandsins hafa farið fyrir dómstóla í löndunum (æðsta 
dómstig). Málin eru nánar tiltekin í töflu 3 hér fyrir neðan. Málin hafa venjulega varðað ákvarðanir 
teknar af sveitarfélögum og þær kærur sveitarfélaga sem settar hafa verið fram. Helstu málefnin 
hafa verið þau fasteignakaup sem sveitarfélög hafa tekið ákvarðanir um og ábyrgðir veittar af 
sveitarfélögum. Í kjölfar mála sem hafa farið fyrir dómstóla í löndunum hefur 130. gr. um innihald 
viðmiðunarreglna um jarðakaup verið bætt í sveitarstjórnarlög. 
 
Tafla 3: Mál sem varða ríkisstyrki og hafa farið fyrir dómstóla í löndunum (æðsta dómstig)  
16.2.2018/673 HFD:2018:29: Flutningur sjúklinga 

16.2.2018/672 HFD:2018:28: SGEI-þjónusta – Bráðamóttaka sjúkrahúsa 

13.5.2015/1234 HFD:2015:72: Fasteignakaup – sveitarfélagsmál 

24.1.2014/145 HFD:2014:12: Kæra sveitarfélags – Sjálfskuldarábyrgð 

23.1.2014/148: Eignatilfærsla – sveitarfélagsmál 

13.5.2015/1235: Sveitarfélagsmál varðandi ríkisaðstoð – fasteignamál 

27.3.2017/1421: Kæra vegna sveitarfélagsmáls – ábyrgðir 

22.8.2018/3833: Kæra vegna sveitarfélagsmáls 

27.9.2006/2472 HFD:2006:68: Aðstoð við fyrirtæki   

30.4.2010/981 HFD:2010:26: Kæra sveitarfélags 

27.12.2013/4079: Kæra sveitarfélags 

13.1.2015/50 HFD:2015:7: Endurskipulag fyrirtækja – styrkupphæð 

17.12.2015/3738 HFD:2015:180: Kæra sveitarfélags 

13.11.2020/4221: Kæra varðandi veittan ríkisstyrk í breiðbandsverkefni 

1.7.2005/1656 HFD:2005:46: Veiting sértækra losunarheimilda 

19.7.2007/1862 HFD:2007:51: Sveitarfélagsmál 

15.5.2012/1244 HFD:2012:31: Sveitarfélagsmál – Landnýting 

21.10.2013/3314 HFD:2013:167: Skattlagning atvinnutekna – Frádráttur vegna taps 

22.5.2015/1344 HFD:2015:76: Verksvið sveitarfélagsins – Sjálfskuldarábyrgð 

1.9.2015/2290 HFD:2015:126: Breyting hlutdeildarláns í fjárfestingu 

13.12.2016/5261: Kæra vegna sveitarfélagsmáls (hámarksfjárhæð sjálfskuldarábyrgðar) 

16.5.2018/2320: Kæra vegna sveitarfélagsmáls 

8.4.2020/1604: Sveitarfélagsmál (samrýmanleiki leigu við markaðskjör) 

20.1.2021/28 HFD:2021:10: Vörugjald – Vörugjald á sælgæti 

1.7.2005/1657 HFD:2005:47: Veiting sértækra losunarheimilda 

21.10.2009/2577: Annar en sveitastjórnarmaður 

6.11.2009/2754 HFD:2009:89: Sveitarfélagsmál – Sala ósnortinna svæða 
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11.5.2010/1111 HFD:2010:29: Stjórnsýslukæra 

11.5.2010/1112 HFD:2010:30: Kæra sveitarfélags 

6.4.2011/949 HFD:2011:33: Sjálfskuldarábyrgð sem er veitt af héraðsstjórn 

6.4.2011/950 HFD:2011:34: Hlutafjárútboð 

6.4.2011/951 HFD:2011:35: Kæra sveitarfélags – Styrkáætlun 

27.6.2011/1765 HFD:2011:58: Kæra sveitarfélags – Sjálfskuldarábyrgð 

30.12.2011/3903 HFD:2011:118: Beiðni um forúrskurð um skattlagningu atvinnutekna og frádrátt vegna taps var 
skilað til EUT. 

9.2.2012/192 HFD:2012:9: Kæra sveitarfélags – Sjálfskuldarábyrgð 

23.5.2012/1345 HFD:2012:32: Raunkostnaður samningsaðila 

30.11.2012/3326 HFD:2012:105: Kæra sveitarfélags – Fasteignakaup 

19.9.2016/3883 HFD:2016:135: Styrkir til orkumála 

18.8.2017/3956: Innleiðing skyldu til að veita alþjónustu samkvæmt póstlögum. 

19.2.2018/708: Sveitarfélagsmál 

29.8.2018/3935 HFD:2018:120: Skattlagning atvinnutekna 

1.7.2019/3086 HFD:2019:86: Sveitarfélagsmál 

31.1.2020/394 HFD:2020:9: Sveitarfélagsmál – Fasteignakaup 

 
 

2. Svíþjóð 
 
Hér fylgir svar Svíþjóðar við skriflegri fyrirspurn Norðurlandaráðs. 
 
Að því er varðar spurningu 1 um lista ásamt stuttri lýsingu að því er varðar: 

i. Mál hjá framkvæmdastjórninni sem falla formlega undir 
frumathuganir 2000 – 2021 (tafla 1) 

ii. Viðeigandi dómsúrskurðir í löndunum/dómsúrskurðir ESB í ekki 
tæmandi lista (tafla 2) 

 
Að því er varðar spurningu tvö eru engin sérstök svið í Svíþjóð þar sem niðurstöður ofangreindra 
ferla hafa úrslitaþýðingu fyrir eftirlit með reglum um ríkisaðstoð. 

 
Tafla 1 
 Titill Stutt lýsing 

C2/2000 Measures to improve the indoor environment Ríkisaðstoð til staðbundinna fjárfestingaáætlana sem  
auka vistvæna sjálfbærni í samfélaginu. 

C33/2008 State loan for R&D to Volvo Aero Corporation Stór þróunar- og rannsóknastyrkur til Volvo Aero - GEnx 

C15/2000 Modified reduced social contributions aid sheme Lækkun kjarasamningsbundinna framlaga til 
almannatrygginga 

C35/2006 Land sale Konsum Kæra vegna ólögmætrar aðstoðar sem var veitt af Åre 
sveitarfélaginu í Svíþjóð 

C24/2004 Digital Terrestrial Television in Sweden Jarðbundnar stafrænar sjónvarpssendingar í Svíþjóð 

C42/2003 CR42/03 - Energy tax scheme CR42/03 - Kæra samkvæmt 3. mgr. 88. gr. í sáttmálanum 
um starfshætti Evrópusambandsins varðandi 
áframhaldandi aðstoð á sviði umhverfismála með tilliti til 
 sænskra orkuskatta 

SA.33618 Leikvangurinn Uppsala Arena Uppsala Arena Fastighets AB og Uppsala Arena  
Evenemang AB 

C46/2006 CO2 tax relief for EU ETS participants Lækkun koltvísýringsskatts á eldsneyti sem  
er notað í mannvirkjum sem heyra undir kerfi 
Evrópusambandsins fyrir viðskipti með losunarheimildir 
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SA.18857 Västerås Airport Alleged State aid to Västerås Airport and Ryanair Ltd 

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 

 
Tafla 2 

 Úrskurður Stutt lýsing 
T238/20 Ríkisaðstoð – Markaður fyrir flugsamgöngur í Svíþjóð, frá Svíþjóð og til Svíþjóðar – Lánaábyrgðir til flugfélaga í tengslum 

við kórónuveirufaraldurinn – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum – Tímabundinn rammi um ríkisaðstoð – Aðgerð 
sem miðar að aðstoð vegna alvarlegrar röskunar á efnahag aðildarríkis – Frelsi til að veita þjónustu – Jafnræði – 
Meðalhóf – Krafa um starfsleyfi sem gefið er út af sænskum stjórnvöldum – Mat á gagnlegum áhrifum aðstoðarinnar 
og neikvæðum áhrifum hennar á viðskipti og viðhald heilbrigðrar samkeppni hefur ekki farið fram – 3. mgr. 107. gr. b 
FEUF – Lagagrundvöllur – Skylda til að gefa upp ástæður 

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

Áfrýjun – Ríkisaðstoð – Kæra frá keppinaut – Lögmæti gagna – Reglugerð (EB) nr. 659/1999 – 4., 10., 13. og 20. gr. – 
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að halda ekki áfram með kæruna – Flokkun framkvæmdastjórnarinnar á 
aðgerðum í að hluta til aðgerðir sem ekki fela í sér ríkisaðstoð, að hluta til núverandi aðstoð sem samrýmist 
sameiginlega markaðnum – 230. gr. EB – Löggerningar sem má höfða mál vegna 

T68/15 HH 
Ferries o.fl 

Ríkisaðstoð – Styrkir í þágu vega- og járnbrautarsamgangna yfir Eyrarsund – Opinber fjármögnun sem sænsk og dönsk 
stjórnvöld hafa veitt í inniviðaverkefnið um fasta tengingu yfir Eyrarsund – Ríkisábyrgðir – Skattstyrkir – Ákvörðun um 
að hreyfa ekki andmælum – Ákvörðun þar sem slegið er föstu að ekki er um að ræða ríkisaðstoð – Aðgerð til ógildingar 
– Löggerningar sem má höfða mál vegna – Lögmæti gagna – Vanræksla við að hefja formlega frumathugun – Verulegir 
erfiðleikar – Hugtakið styrkjakerfi – Aðstoð sem er ætlað að styðja við framkvæmd mikilvægs verkefnis þar sem 
sameiginlegir evrópskir hagsmunir eru í húfi – Mat á þætti aðstoðar í ábyrgð – Takmarkaður stuðningur í ábyrgð – 
Meðalhóf – Réttmætar væntingar 

T253/12 Hammar 
Nordic Plugg 

Ríkisaðstoð – Sala og leiga á lóðum og verksmiðju – Úrskurður þar sem aðstoðin telst ekki samrýmanleg innri 
markaðnum og þar sem kveðið er á um að krefjast skuli endurgreiðslu aðstoðar – Útboðsferli hefur ekki farið fram – 
Ákvörðun markaðsverðs – Viðmið um einkafjárfestingu – Áhrif á viðskipti milli aðildarríkjanna 

T152/06 NDSHT 
Nya Destination 
Stockholm Hotell 
& Teaterpaket AB 

Aðgerð til ógildingar – Ríkisaðstoð – Reglugerð (EB) nr. 659/1999 – Kæra frá keppinaut – Bréf frá 
framkvæmdastjórninni til kæranda – Núverandi aðstoð – Löggerningar sem má ekki höfða mál vegna – Höfnun 

HFD 3873-18  Fasteignaskattur – vindorka – Skattprósenta – Æðsti stjórnsýsludómstóllinn getur þess í úrskurðinum að vindorkuver 
skuli skattlögð með skattprósentunni 0,5 ef lægri prósenta gæti leitt til þess að þakupphæð styrks í lægri kantinum væri 
rofin. Lægra skattþrepinu er eingöngu hægt að beita á meðan þakupphæðin samkvæmt reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar er ekki rofin. 

HFD 6335-16 Mat á lögmæti þýðingar eftirlitsskyldu sveitarstjórnar með sorphirðufyrirtækinu NSR. 

HFD 6578-14  NCC roads; ekki óheimill ríkisstyrkur, ekki óeðlilega lágt tilboð í útboði 

RÅ 2010 tilv. 119 Málið snýst um ákvörðun sveitarfélags og hvort sala fasteignar hafi falið í sér styrk til einstaklings í atvinnurekstri og 
ríkisaðstoð samkvæmt Evrópurétti til kaupanda fasteignarinnar (I og II). Mat á lögmæti samkvæmt 
sveitarstjórnarlögum 

RÅ 2007 tilv. 32 Hlutafélag í eigu sveitarfélags hefur talist eiga rétt á frádrætti fyrir sjálfskuldarábyrgð sem það hefur greitt til 
sveitarfélagsins. Fyrirfram staðfesting varðandi tekjuskatt 

RÅ 2010 aths. 11 Fyrirfram staðfesting, skattar – önnur mál – umsókninni var hafnað þar sem tilgangurinn var að umsækjandi vildi fá lagt 
mat á nokkrar ímyndaðar ástæður samkvæmt ákvæðum Evrópuréttar fyrir því að lögum (2000:466) um skatt á hitaáhrif 
í kjarnaofnum væri ekki hægt að beita; ESB/EB réttur – umsókn um fyrirfram staðfestingu var hafnað þar sem 
tilgangurinn var að umsækjandi vildi fá lagt mat á nokkrar ímyndaðar ástæður samkvæmt ákvæðum Evrópuréttar fyrir 
því að lögum (2000:466) um skatt á hitaáhrif í kjarnaofnum væri ekki hægt að beita. 

HFD 2018 tilv. 82 Málið snýst um túlkun samkeppnisskilmála í regluverki um styrki til sjávarútvegsfyrirtækja. Einnig spurning um hlutverk 
dómstóla í löndunum við beitingu reglna Evrópuréttar um ríkisaðstoð 

„Kammarrätten i 
Göteborg“ 1803-
18 

Sveitarstjórnarráð leyfði flugfélaginu að ganga til samninga við flugrekanda og samþykkti að leggja fram fjármagn í 
leiðina sem flugrekandinn átti að sinna, til að glæða atvinnulíf á staðnum lífi. Ólíkt stjórnsýsludómstólnum telur 
áfrýjunardómstóllinn að ákvörðunin stríði gegn reglugerð ESB um rekstur flugþjónustu þar sem eingöngu ríkið fyrir 
tilstilli Trafikverket má taka ákvarðanir um samgöngurekstur og fjármögnun til að tryggja lágmarksframboð reglulegra 
flugferða. Úrskurðurinn stenst ekki lög samkvæmt áfrýjunardómstólnum þar sem hann hefur orðið til í bága við 
reglugerðina og varðar hluti sem eru utan valdsviðs sveitarfélaga. Áfrýjunardómstóllinn nemur úrskurðinn úr gildi 
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„Kammarrätten i 
Göteborg“ 8368-
12 

Umhverfis- og skipulagsaðstoð, aðstoð frá Evrópska félagsmálasjóðnum; málið varðar kæranlegan úrskurð 

„Kammarrätten i 
Göteborg“, 3275-
17 og 3276-17 

Skattur á vindorku (yfirfarið) 

„Kammarrätten i 
Göteborg“ 4987-
17 

Ákvörðun um endurkröfu hluta breiðbandsaðstoðar samkvæmt reglugerð 1:28 um stuðning við dreifbýlisþróun kom 
upp þegar efnahagssamtökin sem tóku við stuðningnum höfðu ekki keypt ákveðin efni og hönnun, sem var krafist í 
skilmálum umsóknar. 

„Kammarrätten i 
Jönköping“, 239-
11 

Mat á lögmæti, mat á hlutabréfum í skemmtigarðinum „Astrid Lindgrens värld“, einnig höfnun á kröfum um útgáfu, 
frestun og öflun forúrskurðar framkvæmdastjórnarinnar. Inniheldur lýsingu á MEIP, spurningu um hvort útboð sé 
trúverðugt og bindandi og hvort verðmat sé áreiðanlegt. 

„Kammarrätten i 
Stockholm“ 
5354-17 

Fasteignaskattur vatnsorkuvera 

„Kammarrätten i 
Stockholm“ 
1856-17 

Fasteignaskattur vindorkuvera  

„Kammarrätten i 
Stockholm“ 
6345-15 

Kæra sveitarfélags, ábyrgðarmörk lánaskuldbindinga félagsins ENA í eigu sveitarfélags gegn 0,2 prósenta 
ábyrgðargjaldi. Ákvörðunin varðar hvort, ef nauðsyn krefur, loforð um að takast á hendur ábyrgðarskuldbindingu upp 
að ábyrgðarmörkum væri nægilega skýrt til að falla undir reglur Evrópusambandsins um ríkisaðstoð, einkum þar sem 
komandi skilmálar eru einnig tilgreindir í skuldbindingunni. Sveitarfélagið gerði ekki athugasemdir við að 
ábyrgðargjaldið væri ekki á markaðskjörum og hafði auk þess síðan hækkað allt ábyrgðargjald sveitarfélagsins upp í 
0,35 prósent. Áfrýjunarréttur taldi að samþykki lægi fyrir. Að loknum löngum rökræðum sást einnig að viðskipti og 
samkeppni urðu fyrir áhrifum. Dómurinn var ekki einróma. 

„Kammarrätten i 
Stockholm“ 
4946-12 

Áfrýjun vegna meintrar ríkisaðstoðar við verktaka sem rekur „Tierps arena“, dómstóllinn metur það svo að bætur séu í 
samræmi við það sem gengur og gerist. 

„Kammarrätten i 
Stockholm“ 
8276-16  

Ákvarðanir um landþróun vegna byggingar Nóbelsmiðstöðvar skulu ekki numdar úr gildi. 

„Kammarrätten i 
Stockholm“ 
6309-1998 

Framlög Fjársýslu sænska ríkisins til upplýsingastofnunar um skuldabréf voru skattskyld þar sem stofnunin taldist ekki 
vera hugsjónastofnun og þar sem ekki var um að ræða framlög til atvinnumála (þ.e.a.s. ríkisaðstoð án 
endurgreiðsluskyldu) heldur verkefni þar sem Fjársýslan fjármagnaði starfsemina til að miðla upplýsingum um 
skuldabréf. Samkvæmt lið 11 í BFN R 5 er ríkisaðstoð tilgreind á grundvelli þess kostnaðar sem aðstoðin á að standa 
undir. Ef kostnaðurinn er frádráttarbær þá er aðstoðin skattskyld. 

„Kammarrätten i 
Stockholm“ 864-
15 

Spurning um hvort útboð rekstrar sundlauga í Nacka teljist fela í sér ríkisaðstoð eða aðstoð samkvæmt ákvæði 2:8 í 
sveitarstjórnarlögum, áfrýjunardómstóllinn telur að beita skuli lögum um opinber innkaup, að áfrýjendur megi ekki 
áfrýja samkvæmt lögum um opinber innkaup og heldur ekki samkvæmt annarri sérlöggjöf. Þegar hægt er að beita 
lögum um opinber innkaup er ekki hægt að fara kæruleið sveitarfélaga. Athugun á fullyrðingu um óheimila ríkisaðstoð 
má þá skoða samkvæmt Evrópurétti. Þar sem áfrýjendur höfðu ekki rétt til áfrýjunar samkvæmt Evrópurétti geta þeir 
ekki vísað framkvæmdabanninu beint til dómstóls í landinu. Réttinn til endurskoðunar dómstóla er því ekki hægt að 
byggja á Evrópurétti og stjórnsýsludómstóllinn hefur haft ástæðu til að hafna kærunni. 

„Kammarrätten i 
Sundsvall“ 2145-
13 

Afskriftir skulda orkufyrirtækis í eigu sveitarfélags, Övik Energi (Öeab), ekki ríkisaðstoð þar sem ákvörðunin var einnig 
tekin af sambærilegum aðilum í einkarekstri, kærandi hafði ekki sýnt fram á að skilmálarnir væru ólögleg ríkisaðstoð 
eða að þeir brytu í bága við ákvæði 10:8 í sveitarstjórnarlögum. 

„Kammarrätten i 
Sundsvall“ 678-
16 

Styrkir til sjávarútvegsfyrirtækja. Túlka þarf skilmálana þröngt þar sem um er að ræða undanþágu frá banni gegn 
ríkisstyrkjum, ekki var hægt að veita styrk þar sem ekki var næg samkeppni í þeim siglingum sem skipið Sigrid stundaði. 

„Kammarrätten i 
Sundsvall“ 173-
2001 

Spurning um skattlagningu í kjölfar lækkunar Nutek á lánsskuld til fyrirtækis. 

„Kammarrätten i Spurning um hvort afhending Kiruna sveitarfélagsins á lóð til LKAB hafi verið ríkisaðstoð. Mat utanaðkomandi 
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Sundsvall“ 3007-
12 

sérfræðings. LKAB hefur tekið að sér að reisa nýjar byggingar sem koma í stað núverandi bygginga sveitarfélagsins. Ekki 
hefur verið sýnt fram á að afhending lóðarinnar hafi farið fram á undirverði. Einnig snerist málið um að kaupin næðu 
ekki til bóta í framtíðinni vegna vinnslu jarðefna, en kaup á landi fela það venjulega ekki í sér. 

„Kammarrätten i 
Sundsvall“ 2145-
13  

Sala á fasteign til ICA. Samkvæmt áfrýjunardómstólnum er, samkvæmt lögum um beitingu reglna ESB um ríkisaðstoð, 
sveitarfélögum skylt að veita stjórnvöldum upplýsingar um hvers konar aðstoð sem áformuð er og getur verið 
endurskoðuð af framkvæmdastjórninni. Tilkynningaskyldu sveitarfélagsins er ekki hægt að byggja beint á ekki 
réttarlega bindandi tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um lóðasölu (tilv. Till RÅ 2010 ref. 119 II). Sveitarfélagið 
reiddi sig á yfirlýsingu frá PWC þar sem fram kom að ekkert benti til þess að söluferlið og umsamið verð væri ekki 
viðskiptalega séð sambærilegt við einkaaðila í sömu sporum. Kærandi taldi að þeir hefðu boðið 2.500.000 sænskum 
krónum yfir matsverði. Sveitarfélagið mótmælti og sagði kauptilboðið hafa borist of seint þar sem söluferli hefði þegar 
verið lokið. Áfrýjunardómstóllinn taldi að verðmat eftir á hefði lægra gildi en verðmat fyrir sölu. Ferlið í kringum söluna 
er umdeilt og skjölunum ábótavant. Sveitarfélagið hefur því ekki sýnt fram á að hærra tilboðið fæli ekki í sér 
markaðsverðið. Áfrýjunardómstóllinn getur þess einnig að viðskiptaviðmiðið sé uppfyllt og að tilkynning til stjórnvalda 
sem hefði átt sér stað samkvæmt lögum hafi ekki átt sér stað, sem þýðir að úrskurðurinn stríðir gegn bæði ákvæði 2:8 
og lögum um ríkisaðstoð. Úrskurður sveitarfélagsins er því ógiltur.  

„Kammarrätten i 
Sundsvall KamR“ 
2512-08 

Auglýsingaskattur í samræmi við lög (1972:266) um skatt á auglýsingar og kynningarefni, RSL. Uppgjörstímabil áranna 
2001–2006. Áfrýjunardómstóllinn fellst á það mat fyrsta dómstigs (länsrätten) að dagblaðið Metro skuli teljast vera 
auglýsingablað í skilningi laga um skatt á auglýsingar og kynningarefni á viðkomandi tímabilum. Núverandi staða telst 
ekki brjóta gegn EB-lögum. 

„Kammarrätten i 
Sundsvall“ 2704-
11 

Kaup á flugsamgöngum, bein úthlutun skammtímasamnings til Nextjet þar til útboðsferli lýkur samkvæmt PSO-
reglugerðinni verður ekki ógilt. Kærandi telur að PSO-reglugerðin sé undanþága frá reglum um ríkisaðstoð sem verði að 
túlka þröngt. Dómstólarnir líta bæði til reglugerðarinnar, reglna um ríkisaðstoð (SGEI) og reglna um útboð auk 
grundvallarreglna Evrópuréttar.  

„Kammarrätten i 
Sundsvall“ 1715-
06  

Mat á lögmæti á Konsum Åre, ólögmætri ríkisaðstoð í formi lóðasölu til Konsum. Sbr. framkvæmdastjórnina, 
dómstólinn og Evrópudómstólinn  

„Kammarrätten i 
Sundsvall“ 2729-
12 

Skattur erlendis búsettra af arði af hlutabréfum, meint ríkisaðstoð í þágu almennra sænskra lífeyrissjóða, höfnun vegna 
ósamanburðarhæfis. 

NJA 2008 bls. 120 Í málaferlum milli ferjurekanda og hafnarfélags sveitarfélags um lækkun hafnargjalda, m.a. vegna misnotkunar á 
markaðsráðandi stöðu, hefur hluta af málflutningi ferjurekandans verið hafnað vegna gerðardómssamnings. Ennfremur 
hefur kostnaðarregla sveitarfélagsins ekki verið talin eiga við um hafnarfélagið. Að lokum var talið við réttarmat á 
samkeppni að hafnarfélagið hafi haft markaðsráðandi stöðu á hlutaðeigandi markaði. 

NJA 2009 bls. 625  Stockholm Visitor Board, það hefur verið talið vera í höndum almenns dómstóls að taka fyrir málsókn vegna fésekta 
gegn sveitarfélagi og fyrirtæki í eigu sveitarfélags þegar greidd er ríkisaðstoð í bága við ákvæðin í 3. mgr. 88. gr. í 
sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins. 

NJA 2002 bls. 300  Skylda til endurgreiðslu var til komin vegna endurkröfu nefndar um úthlutun fjölmiðlastyrkja (Presstödsnämnden) í 
kjölfar brota stjórnarmanna. 

„Svea Hovrätt“, T 
4918-14 

JC Decaux Sverige AB, auglýsingaskatturinn er ekki valkvæður. Félagið sem kærir er hluti alþjóðasamsteypu og selur 
utanhússauglýsingar og starfar á stórum hluta sænsks markaðar. Fyrirtækið hefur höfðað skaðabótamál á hendur 
ríkinu vegna fjárhagslegrar mismununar fyrirtækisins gagnvart fjölmiðlum sem samkvæmt lögum um auglýsingaskatt 
eru algjörlega eða að hluta til undanþegin greiðslu auglýsingaskatts. Áfrýjunardómstóllinn líkt og héraðsdómur vísar 
málinu frá.  

„Svea Hovrätt“ T 
134-16,  

Helstu atriði málsins eru hvort fyrir hafi legið raunverulegur fjármagnsskortur á árunum 2004–2007 í fyrirtæki þar sem 
kærendurnir tveir voru stjórnarmenn og að því gefnu hvort ástæða hefði verið fyrir stjórnina að taka málið upp og 
bregðast við í samræmi við skyldur sínar. Áfrýjunardómstóllinn telur líkt og héraðsdómur að raunverulegur 
fjármagnsskortur hafi legið fyrir og er sammála mati lægri dómstólsins um að gera skuli áfrýjendur persónulega ábyrga 
fyrir greiðslu. Óumdeilt er að þeir hafa sótt alla aðalfundi, sem samþykktu rekstrar- og efnahagsreikninga áranna 2004–
2007, og að enginn þeirra átti frumkvæði að því að stöðva starfsemi fyrirtækisins. Ekki hefur verið sýnt fram á að þeir 
hafi haft vitneskju um raunverulegar aðstæður en hins vegar að þeir ættu að hafa haft vitneskju um þær. 

Hovrätten för 
västra Sverige, T 
2741-14, 
(Áfrýjunardómstó
ll í Vestur-
Svíþjóð)  

Spurningin í málinu er hvort Halmstad sveitarfélaginu beri að greiða bætur vegna virðisaukaskatts til fyrirtækisins sem 
sá um uppbyggingu í sveitarfélaginu. Áfrýjunardómstóllinn telur ekkert styðja viðbót eða aðlögun samningsins þannig 
að skylda skapist fyrir sveitarfélagið til að greiða fyrir þá staðgreiðslu sem framkvæmdaraðili hefur þurft að inna af 
hendi. Kærunni er vísað frá. 

„Svea Hovrätt“ T 
1621-14,  

Bætur fyrir óréttmæta uppsögn leigusamnings eru ekki ríkisaðstoð  
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„Svea Hovrätt“ T 
-6677-16, 

Ábyrgð á samningi milli Trafikverket (Sænska samgöngustofan) og Destination Gotland. Meintur bindandi samningur 
hefði, ef hann væri samningur, samkvæmt Trafikverket átt að vera ólögmæt ríkisaðstoð að andvirði 20.000.000 
sænskra króna. Áfrýjunarrétturinn taldi þó að talsmennirnir hefðu ekki heimild til að gera þann samning sem þeir 
undirrituðu og að samningurinn væri því ekki bindandi fyrir Trafikverket til að greiða bætur. 

Hovrätten för 
nedre Norrland T 
57-18 
(Áfrýjunardóm-
stóll í neðra 
Norrland) 

Skaðabætur vegna þess að sveitarfélagið Gävle er sagt hafa látið fram fara óheimil bein innkaup á ferjusiglingum, sem 
voru þjónusta þar sem efnahagslegir almannahagsmunir voru í húfi í formi almenningssamgangna. 

 
 

3. Ísland 
 

i. ESA-mál sem hafa leitt til formlegs úttektarferlis:  
 

1. 086/19/COL, 2019-12-05. Gagnaveita Reykjavíkur. Lán sem var veitt af fyrirtæki 

í eigu sveitarfélags til dótturfyrirtækis þess, hin meinta ríkisaðstoð. Rannsókn er í gangi. 

2. 083/18/COL, 26.9.2018. Ríkisábyrgðir Landsvirkjunar og afleiðusamningur. 

Hvort ríkisábyrgð á afleiðusamningi sem gerður er af orkufyrirtæki teljist vera ríkisaðstoð. 

Engin aðstoð. 

3. 081/17/COL, 26.4.2017. Meintur veittur ríkisstyrkur með leigu á landi og 

fasteign í Gufunesi. Verðlagning á leigðu iðnaðarsvæði og fasteign. Engin aðstoð. 

4. 010/17/COL, 25.1.2017. Varðandi nýtingu raforkuframleiðenda á landi í 

opinberri eigu og almennum náttúruauðlindum á Íslandi. Land og náttúruauðlindir í 

opinberri eigu sem nýtt er af raforkuframleiðendum, einkum fyrirtækjum í eigu ríkis og 

sveitarfélaga. Samþykki viðeigandi ráðstafana. 

5. 204/16/COL, 23.11.2016. Meint ólögmæt aðstoð við Íslandsbanka hf. og Arion 

banka hf. með lánasamningum á meintum hagstæðum kjörum. Lánasamningur sem gerður 

var af Seðlabanka Íslands. Engin aðstoð. 

6. 061/16/COL, 16.3.2016. Kaupleiga ljósleiðara sem áður var notaður á kostnað 

NATÓ. Útleiga ljósleiðara til fjarskiptafyrirtækis. Engin aðstoð, Sjá mál EFTA-dómstólsins E-

7/16. 

7. 337/15/COL, 2015-09-16 Vanræksla við að endurheimta ólögmæta ríkisaðstoð 

sem var veitt á grundvelli íslensks hvatakerfis fjármálafyrirtækja. Brot gagnvart EES-

skuldbindingum um að endurheimta ólögmæta aðstoð. Endurupptaka máls. Sjá mál EFTA-

dómstólsins E-25/15. 

8. 260/15/COL, 30.6.2015. Meint ríkisaðstoð sem var veitt Símanum til 

uppbyggingar breiðbandsþjónustu á landsbyggðinni á Íslandi. Samningur við 

fjarskiptafyrirtæki um uppbyggingu breiðbandsnets. Samrýmanleg aðstoð. 

9. 238/15/COL, 2015-06-17 PCC-raforkusamningur og flutningssamningur. 

Samningur við kísilmálmverksmiðju sem var lokið á meðan á úttektinni stóð. Formlegri 

frumathugun er lokið. 

10. 404/14/COL, 8.10.2014. Kerfi til að örva fjárfestingar á Íslandi. Styrkjakerfi fyrir 

nýfjárfestingar. Neikvæður úrskurður – endurgreiðsla. 
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11. 298/14/COL, 16.7.2014. Núverandi aðstoð við íslenska sjóðinn fyrir fjármögnun 

húsnæðis (Íbúðalánasjóð). Aðstoð við sjóð sem sér um þjónustu í almannaþágu, þjónustu 

sem er ekki nægilega skýrt afmörkuð. Samþykki viðeigandi ráðstafana. 

12. 193/14/COL, 2014-05-08 Ákveðnar breytingar á lögum nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt sem eiga við viðskiptavini íslenskra gagnavera. Breytingar á virðisaukaskatti 

á þjónustu sem fer fram á rafrænan hátt. Neikvæður úrskurður – endurgreiðsla. 

13. 496/13/COL, 2013-12-11 Fjármögnun Hörpu tónlistar- og ráðstefnumiðstöðvar. 

Þátttaka ríkisins og Reykjavíkurborgar í byggingu og rekstri tónlistar- og 

ráðstefnumiðstöðvar. Samrýmanleg aðstoð. 

14. 318/13/COL, 2013-09-11 Fjármögnun Ríkisútvarpsins. Takmörkun þeirrar 

þjónustu sem veitt er af íslenska útvarpsfyrirtækinu. Samþykki viðeigandi ráðstafana.  

15. 305/13/COL, 2013-07-10 Endurfjármögnun tryggingafélagsins Sjóvár. Björgun 

og endurskipulagning tryggingafélags í efnahagskreppunni. Samrýmanleg aðstoð. 

16. 159/13/COL, 2013-04-24 Núverandi ríkisaðstoð sem veitt hefur verið til 

Landsvirkjunar og Orkuveitu Reykjavíkur með ótakmörkuðum ríkisábyrgðum. Ríkisábyrgð 

vegna lánveitinga til raforkuframleiðenda í eigu ríkis og sveitarfélaga. Samþykki viðeigandi 

ráðstafana. 

17. 521/12/COL, 2012-12-19 Aðstoð til þriggja íslenskra fjárfestingabanka með 

breyttum lánum á hagstæðum kjörum. Aðstoðin var veitt í formi lána til lítilla 

fjárfestingabanka, sem urðu greiðsluþrota á meðan á rannsókninni stóð. Formlegri 

frumathugun er lokið.  

18. 292/12/COL, 2012-07-11 Aðstoð sem var veitt í tengslum við að ákveðnir 

fjárfestingasjóðir í tengslum við Nýja Glitni, Nýja Landsbankann og Nýja Kaupþing voru 

lagðir niður. Fjármálakreppur. Samrýmanleg aðstoð. 

19. 291/12/COL, 2012-07-11 Endurskipulagningaraðstoð við Arion banka. 

Fjármálakreppur. Samrýmanleg aðstoð. 

20. 290/12/COL, 2012-07-11 Endurskipulagningaraðstoð við Landsbankann. 

Fjármálakreppur. Samrýmanleg aðstoð.  

21. 261/12/COL, 2012-07-04 Skattaðgerðir sveitarfélaga; fasteignasala og sala á 

raforku til Verne. Aðgerðir í tengslum við fasteignasölu, sölu á raforku og eignaskatta 

gagnavers. Engin aðstoð/neikvæður úrskurður – endurgreiðsla. Sjá mál EFTA-dómstólsins E-

9/12. 

22. 244/12/COL, 2012-06-07 Endurskipulagningaraðstoð við Íslandsbanka. 

Fjármálakreppur. Samrýmanleg aðstoð. 

23. 364/11/COL, 23.11.2011. Undanþága Íbúðalánasjóðs frá greiðslu 

ríkisábyrgðargjalds. Málið var sameinað öðru máli. Formlegri frumathugun er lokið. 

24. 206/11/COL, 2011-06-29 Veðlánaáætlun. Fjármálakreppur. Neikvæður 

úrskurður. 

25. 378/10/COL, 29.9.2010. Meint ríkisaðstoð frá Reykjavíkurhöfn til Stáltaks hf. 

Meint aðstoð til fyrirtækis sem rak slipp fyrir skipasmíðar og skipaviðgerðir. Engin aðstoð. 

26. 77/10/COL, 10.3.2010. Tryggingafélagið Sjóvá. Fjármálakreppur. Fyrirmæli um 

að veita upplýsingar 



11(16) 

  

 

 

 

27. 328/09/COL, 2009-07-15 Íslensk hafnalög. Fjárhagsaðstoð til hafna. Neikvæður 

úrskurður.  

28. 303/09/COL, 2009-07-08 Skattakerfi byggt á tonnafjölda og endurgreiðslukerfi 

vegna ráðningar sjómanna. Skattakerfi fyrir laun fyrir sjómannsstörf og brúttólaun 

sjómanna. Neikvæður úrskurður. 

29. 329/08/COL, 2008-05-28 Aðstoð veitt í þágu Sementsverksmiðjunnar hf. Sala á 

skuldbindingum og yfirtaka lífeyrisskuldbindinga. Samrýmanleg aðstoð. 

30. 227/06/COL, 2006-07-19 Farice hf. Styrkur til lagningar neðansjávarkapals fyrir 

fjarskiptasamband. Samrýmanleg aðstoð. 

31. 127/05/COL, 2005-06-01 Skatta- og gjaldaívilnanir í þágu álversins Norðuráls 

hf. á Grundartanga. Breytingar á ívilnunum. Samþykki viðeigandi ráðstafana. 

32. 91/04/COL, 2004-04-23 Aðstoð í formi ríkisábyrgðar í þágu deCODE Genetics í 

tengslum við stofnun lyfjaþróunardeildar. Áformuð aðstoð sem var dregin til baka á meðan 

á úttektinni stóð. Formlegri frumathugun er lokið. 

33. 21/04/COL, 2004-02-25 Alþjóðleg viðskiptafyrirtæki. Skattaaðgerðir í þágu 

alþjóðlegra viðskiptafyrirtækja. Neikvæður úrskurður – endurgreiðsla. Sjá mál EFTA-

dómstólsins E-2/05. 

34. 252/01/COL, 2001-07-27 Meintur styrkur til Póst- og símamálastofnunar 

Íslands. Aðstoð í formi vanmats á þeim eignum sem færðar voru frá fyrri póst- og 

fjarskiptastofnun til Póst- og símamálastofnunar Íslands, var afnumin á meðan á 

rannsókninni stóð. Formlegri frumathugun er lokið. 

35. 221/01/COL, 2001-06-27 Þrjár áætlanir um námsstyrki (starfsmenntasjóður 

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

Þrjú kerfi verknáms. Engin aðstoð. 

36. 140/00/COL, 2000-07-26 Meintur ríkisstyrkur til tveggja íslenskra banka. 

Meintar ríkisábyrgðir til banka í ríkiseigu. Engin aðstoð. 

ii) Viðeigandi íslensk/dómsmál hjá EFTA-dómstólnum  
 
Einungis örfá íslensk dómsmál hafa farið fram þar sem reglur um ríkisaðstoð hafa komið við sögu. 
Þeim er lýst í skýrslu um beitingu reglna um ríkisaðstoð á Íslandi, sem ESA birti 19. júlí 2019: 
Rannsókn á eftirfylgni einkaaðila á reglum um ríkisaðstoð frá innlendum dómstólum EFTA-ríkjanna 
innan EES. Fylgiskjal I.3 með skýrslunni inniheldur yfirlit yfir dóma á Íslandi þar sem EES-reglunum 
um ríkisaðstoð hefur verið beitt. Ekkert málanna hefur mikla þýðingu, sbr. spurningu 2. 
Að því er varðar EFTA-dómstólinn hafa eftirfarandi mál fallið undir reglur um ríkisaðstoð:  
E-7/16 Míla ehf. gegn eftirlitsstofnun EFTA. Kaupleiga ljósleiðara sem áður var notaður á kostnað 
NATÓ. Vísað frá sem ótæku. 
E-25/15 eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi. Kerfi til að örva fjárfestingar. Vanræksla við að 
endurkrefja að fullu ósamrýmanlega aðstoð. 
E-4/15 Samtök fjármálafyrirtækja gegn eftirlitsstofnun EFTA. Íbúðalánasjóður. Vísað frá sem 
ótæku.  
E-1/13 Míla ehf. gegn eftirlitsstofnun EFTA. Ógilding ákvörðunar ESA nr. 410/12/COL um meinta 
ríkisaðstoð með niðurgreiddri leigu á ljósleiðara sem áður var rekinn á kostnað NATÓ.  
E-9/12 Ísland gegn eftirlitsstofnun EFTA. Sala fasteigna til gagnamiðstöðvar Verne. Vísað frá. 
E-16/11 eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi. Icesave. Vísað frá. 
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E-2/05 eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi. Vanræksla við að fella úr gildi ósamrýmanlega 
skattalöggjöf.  
E-9/04 Samtök banka og verðbréfafyrirtækja á Íslandi gegn eftirlitsstofnun EFTA. Úrskurður ESA 
var ógiltur. Ógilding úrskurðar ESA nr. 213/04/COL varðandi Íbúðalánasjóð. 
E-1/00 Lánasýsla ríkisins gegn Íslandsbanka-FBA hf. Ráðgefandi yfirlýsing, ríkisábyrgðir. 
 

 
 
 
Almenn lýsing á helstu sviðum þar sem eftirlit með ríkisaðstoð/árangur af málsmeðferð 
ríkisaðstoðar hefur gegnt mikilvægu hlutverki. 
 
Eftirlit með ríkisaðstoð hefur haft veruleg áhrif á raforkumarkaðinn, þ.e.a.s. að því er varðar 
þátttöku ríkis og sveitarfélaga sem eigenda og á innihald orkusamningsins frá þessum fyrirtækjum. 
Verulegar breytingar hafa verið gerðar á regluverki um byggingu húsnæðis á vegum hins opinbera 
og varðandi Ríkisútvarpið. Almennt séð geta reglur um ríkisaðstoð og beiting þeirra hafa dregið úr 
eignarhaldi ríkisins á fyrirtækjum sem stunda sölu á vöru og þjónustu. Að auki hefur fullnusta 
dóma almennt og þau mál, sem hafa krafist afturköllunar og endurheimtu veittrar aðstoðar, leitt til 
þess að betur er farið að reglum um ríkisaðstoð, bæði efnislegum og formlegum reglum, þ.e.a.s. 
kyrrstöðu og tilkynningarskyldu. 
 

4. Danmörk 
 

Samkvæmt samkomulagi við hin Norðurlöndin upplýsa dönsk stjórnvöld um fjölda mála samkvæmt 
formlega rannsóknarferlinu sem var hleypt af stað af Samkeppnisstofnun ESB, framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins og mati á fjölda ESB-mála um ríkisaðstoð við danska dómstóla á tímabilinu 
2000–2020, auk þess að veita stutta almenna lýsingu á þeim. 
 

 
Fjöldi mála á tímabilinu 2000–2020  
Málshöfðanir af hálfu 
framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins  

26  

Mál við danska dómstóla  6  
 

Að því er varðar þau mál sem flutt hafa verið fyrir dönskum dómstólum skal nefnt að ekki er hægt 
að tryggja að öll mál séu tekin með í samantektinni. Það er vegna þess að ekki er til dönsk skrá um 
mál um ríkisaðstoð sem flutt hafa verið við alla danska dómstóla. Auk þess er hægt að geta þess að 
ekki er rauður þráður í málunum, fyrir utan það að meginatriðið í öllum málunum varðaði reglur 
Evrópusambandsins um ríkisaðstoð. 
 
Dönsk stjórnvöld geta upplýst að ofangreind mál hafa ekki haft áhrif á framkvæmd reglna um 
ríkisaðstoð í Danmörku. 
 

5. Noregur 
 

Yfirlit um dómsmál er varða aðstoð gegn Noregi við EFTA-dómstólinn árin 2000–2020 
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Málsnr.  Aðilar  Stutt samantekt á staðreyndum 

E-5/04, E-

6/04, E-7/04 

Fesil og Finnfjord gegn ESA Krafa um ógildingu að hluta til á ákvörðun ESA 108/04/COL varðandi umhverfisskatta í 

Noregi. 

E -12/16 Marine Harvest ASA gegn 

eftirlitsstofnun EFTA 

Krafa um ógildingu ákvörðunar ESA Nr. 79116. Spurning um gildissvið EES-samningsins á 

sviði sjávarútvegsmála. 

E -1/12 Samtök norskra 

bókaútgefenda gegn ESA 

Krafa um ógildingu ákvörðunar ESA nr . 311/11/COL. - styrkur til landsbundins stafræns 

námsvettvangs (NDLA).  

E -14/10 Konkurrenten.no gegn ESA Krafa um ógildingu ákvörðunar ESA nr . 254/10/COL (AS Oslo Sporveier og AS 

Sporveisbussene) 

E -6/09 Samtök tímarita- og 

vikublaðaútgefenda gegn ESA 

Fullyrðing um að ESA hafi ekki fylgt eftir kæru um meinta ólögmæta aðstoð við dagblöð í 

Noregi.  

E -5/07 Landssamtök einkarekinna 

leikskóla (PBL) gegn ESA  

Krafa um ógildingu ákvörðunar ESA nr . 39/07/COL. Fyrirspurn um hvort líta beri á starfsemi 

leikskóla sem atvinnustarfsemi í skilningi reglna um ríkisaðstoð. 

E -19/13 Konkurrenten.no gegn ESA Krafa um ógildingu 1) ákvörðunar ESA nr . 519/12/COL  um meintan styrk til sporvagna í Ósló 

og 2) ákvörðunar ESA nr. 181/13/COL varðandi meinta aðstoð sem heyri ekki undir ákvörðun 

nr. 519/12/COL 

Mál E -8/13 Abelia gegn ESA. Krafa um ógildingu ákvörðunar ESA nr. 160/13/COL. Spurning um ríkisaðstoð til leigusala 

bygginga til opinberra skóla. 

Sameinuð 

mál E-10/11 

og E-11/11 

Skipafyrirtækið Hurtigruten Krafa um ógildingu ákvörðunar ESA 205/11/COL. Spurning um ofgreiddar bætur fyrir 

almannaþjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu. 

E -2/02 Technologien Bau- und 

Wirtschaftsberatung GmbH 

og Bellona Foundation gegn 

ESA 

Ógilding ákvörðunar ESA 90/02/COL í tilkynningu um breyttar afskriftareglur í olíulöggjöf að 

því er varðar LNG-aðstöðu („Mjallhvítar-verkefnið“). Málinu vísað frá vegna skorts á 

réttaráhuga (locus standi) hjá stefnanda.  

E -9/19 Abelia og WTW AS gegn ESA Krafa um ógildingu ákvörðunar ESA 57/19/COL. Fullyrðing um að opinber fjármögnun 

stafrænna heilbrigðisinnviða í Noregi o.fl. teljist ríkisaðstoð. 

 
     Opinber formleg úttektarferli 

Málsnr. Titill Stutt lýsing 

032/19/COL Alleged aid to Trondheim 
Spektrum -  

Leigusamningur fyrir íþróttaviðburði og aukið fjármagn í endurnýjun og stækkun TS 

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

Bætur greiddar til skipafyrirtækisins Hurtigruten ASA eru samrýmanleg aðstoð skv. 2. mgr. 
59. gr. EES-samningsins. 

357/15/COL Sandefjord Fotball AS Fjármögnun nýs knattspyrnuvallar í Sandefjord.  

179/15/COL Busstransport Aust-Agder 
(„Strætisvagnar Austur-
Agða“) 

Samningar fylkisstjórnarinnar um staðbundna strætisvagnaþjónustu í Austur-Ögðum. 

64/15/COL Greiningarmiðstöðin í 
Þrándheimi 

Fjármögnun Greiningarmiðstöðvarinnar, víxlniðurgreiðslur 

36/15/COL Publicly owned hospital 
pharmacies  

Skattaundanþága fyrir sjúkrahúsaapótek í opinberri eigu, víxlniðurgreiðslur 

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

Víxlniðurgreiðslur 

55/14/COL Financing of safety training Þjálfun í öryggis- og viðbúnaðarmálum fyrir starfsmenn á hafi úti og í sjávarútvegi. 

https://lovdata.no/pro/#https://lovdata.no/pro/
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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courses by county schools Víxlniðurgreiðslur 

175/14/COL Fitness centre at 
Kippermoen Leisure Centre 
 

Fjármögnun sveitarfélags, víxlniðurgreiðslur 

175/13/COL Financing of municipal 
waste collectors 

Sorpskattur og undanþága frá skatti vegna sorphirðu sveitarfélaga. Víxlniðurgreiðslur. 

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

Sala bygginga í Haslemoen Leir frá Våler sveitarfélaginu til Haslemoen AS undir 
markaðsverði. 

232/11/COL Sala á Nesøyveien 8, 
lóðarnúmer 32 
byggingareitur 17 í Asker  

Sala á lóð frá Asker sveitarfélaginu til Asker Brygge undir markaðsverði.  

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

Nýjar viðræður um samninginn við skipafyrirtækið Hutrigruten ASA, samningur um auknar 
bætur.  

36/10/COL Norska ríkisútvarpið NRK Afnotagjöld og undanþága frá tekjuskatti. 

390/09/COL Stofnun Mesta AS Aðstoð við Mesta AS til að gæta áfram fjárhagslegra réttinda starfsmanna og vegna 
kostnaðar við flutning fyrirtækisins. 

329/09/COL The Norwegian scheme on 
support for alternative, 
renewable heating and 
electricity savings in private 
households 

Stuðningskerfi til hitunar með endurnýjanlegum orkugjöfum og orkusparnaðar í 
heimahúsum. 

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

Aðstoð við Norsk Luftfartshøgskole og Norwegian Aviation College til þjálfunar flugmanna. 

28/08/COL Verðmætasköpunaráætlunin 
fyrir tré 

Styrkjakerfi sem er ætlað að skapa verðmæti á sviði trjáviðar og vinnslu trjáviðar og auka 
hlut skógariðnaðarins í átt að sjálfbærari framleiðslu og neyslu.  

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

Auknar bætur til skipafyrirtækisins Hurtigruten í kjölfar breytinga á auknum launatengdum 
gjöldum. 

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

Bætur vegna innskatts virðisaukaskatts sem er greiddur af tilteknum einstaklingum sem 
falla undir lög um virðisaukaskatt. 

318/05/COL Stofnun Entra Eiendom AS Undanþága frá umsýslu- og skráningargjöldum í tengslum við stofnun Entra Eiendom. 

148/04/COL Environmental tax measures Undanþága frá raforkuskatti, koltvísýringsskatti og að hluta til SO2-skatti. 

143/03/COL Compensation Scheme for 
Express Bus Operators 

Bætur vegna afnáms undanþága frá greiðslu eldsneytisskatta fyrir niðurgreiddan rekstur 
almenningsvagna. 

60/03/COL State aid in the form of 
guarantees under the Act on 
State Enterprises („Lög um 
ríkisfyrirtæki“) 

Ríkisfyrirtæki sem eru undanþegin gjaldþrotaskiptum og skuldaviðræðum – ótakmörkuð 
ríkisábyrgð. 

 

Yfirlit yfir dómsmál – ríkisaðstoð – Noregur 2000–2020 

Nöfn aðila og samantekt Úrskurður 
(dagsetning) 

Úrskurður 
(númer) 

Dómstóll 

Sentralskattekontoret sem fulltrúi Ríkisins gegn 

Aktieselskabet Saudefaldene 

Ríkisaðstoð. Skattaréttur. Skattalegt eignarhald orkuvers 

22/062017 HR-2017-1231-A Hæstiréttur (Supreme Court) 

Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS gegn 
Fjármálaráðuneytinu sem fulltrúa Ríkisins 
Ólögmæt ríkisaðstoð. Ákvörðun ESA. Fyrningarfrestur. 
Krafa um endurgreiðslu og spurning um heimild fyrir henni. 

17/122013 Rt-2013-1665 Hæstiréttur 

Synnøve Finden AS gegn Landbúnaðar- og 
matvælaráðuneytinu sem fulltrúa Ríkisins 
Bótaréttur. Stjórnsýsluréttur. Gildistími reglugerða (óljóst 
hvort reglugerðin leiddi til ólögmætrar ríkisaðstoðar).  

15/022019 LB-2017-158720 Áfrýjunardómstóllinn í Borgarþingi  

Fjármálaráðuneytið sem fulltrúi Ríkisins gegn A/S Norske 
Shell. 
Ríkið hefur haldið því fram að reglur EES-samningsins um 
ríkisaðstoð fælu í sér rök fyrir því að GTL féllu undir 
skattskyldu. Það er vegna þess að undanþága vegna GTL 
hefur ekki verið metin og full ástæða er til að ætla að slíkt 
mat hefði farið fram samkvæmt reglum um ríkisaðstoð ef 

17/122018 LB-2017-89692 Áfrýjunardómstóllinn í Borgarþingi 

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
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það væri vilji norska Stórþingsins að GTL ætti ekki að falla 
undir skattskyldu. Ríkið hefur einnig lagt áherslu á að 
forsendureglan kveði á um að hugtakið „steinefnaolía“ sé 
túlkað á hátt sem samræmist reglum um ríkisaðstoð. 
Áfrýjunardómstóllinn féllst ekki á sjónarmið ríkisins. 

Boreal Sjø AS gegn fylkisstjórninni í Finnmörku 
Greiðslu lífeyriskostnaðar eftir lok samnings ber ekki að 
líta á sem ríkisaðstoð samkvæmt EES-samningurinn 61. 
gr. nr. 1 og að fylkisstjórninni í Finnmörku beri skylda til að 
greiða þennan kostnað. 

8/112017 LH-2017-56614 Áfrýjunardómstóllinn í Hálogalandi 

Aktieselskapet Saudefaldene gegn Sentralskattekontoret 

forStorbedrifter. 

Skattaréttur. Skattalegt eignarhald orkuvers. Samningur.   

25/8/2016 LG-2015-182482 Áfrýjunardómstóllinn í Gulaþingi 

Ventor Sp.Zoo v/Skatteopprkrever Utland/International
 Tax Collection Office 
Pólskt fyrirtæki í Noregi. Spurning um mismunandi 
launatengd gjöld (ríkisaðstoð)  

17/3/2016 LG-2015-59453 Áfrýjunardómstóllinn í Gulaþingi 

Bjølve Bruk AS gegn Statkraft Energi AS 
Krafa um bætur. Notar rök um lög um ríkisaðstoð sem 
túlkunarþætti til að túlka sérleyfisskilmála.  

16/6/2016 LG-2015-150132 Áfrýjunardómstóllinn í Gulaþingi 

Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS gegn 
Fjármálaráðuneytinu sem fulltrúa Ríkisins 

Áfrýjað til Hæstaréttar, sjá hér fyrir ofan. 

8/4/2013 LB-2011-158922 Áfrýjunardómstóllinn í Borgarþingi 

Eksportfinans ASA gegn Rem Ship AS 29/3/2012 LB-2010-189962 Áfrýjunardómstóllinn í Borgarþingi 

Noretyl AS gegn Fjármálaráðuneytinu 

Nota ríkisaðstoð sem túlkunarþætti. Að mati ríkisins fæli 

undanþága frá skatti á hitasundrunarolíu í sér ólögmæta 

ríkisaðstoð og þar með brot á lagalegum skuldbindingum 

Noregs gagnvart EES-löggjöf.  

27/1/2012 LA-2010-79659 Áfrýjunardómstóllinn í Ögðum 

Skatt Vest gegn Havlandet Marinfisk Russenes AS 

Skattalög og frádráttur vegna rannsókna og þróunar. 

Tilkynnt styrkjakerfi (SkatteFUNN) Túlkun á ákvörðunum 

ESA varðandi mat á styrkhæfum rannsóknar- og 

þróunarkostnaði. 

19/5/2011 LG-2010-147380 Áfrýjunardómstóllinn í Gulaþingi 

Hlutafélagið Saudefaldene gegn Gunnhild Marie Åbø 

Hallingstad og fleiri 

Ásakanir um að eignarnám í þágu Saudefaldene stríði 

gegn ákvæðum EES-samningsins um frjálsa samkeppni og 

einkum banninu við ríkisaðstoð. 

10/2/2009 LG-2007-176723 Áfrýjunardómstóllinn í Gulaþingi 

Gauselparken AS  gegn sveitarfélaginu Stafangri 
Í deilu einkaaðila við sveitarfélagið Stafangur um hvort 
bindandi samningur hafi verið gerður um kaup á svæði, 
hafnaði héraðsdómur málinu að því er varðaði spurningu 
um samning milli sveitarfélagsins og tveggja annarra 
hagsmunaaðila um hvort kaup á sama svæði stríddu 
gegn reglum EES-samningsins um ríkisaðstoð.  

21/2/2008 LG-2008-16104 Áfrýjunardómstóllinn í Gulaþingi 

Kleven Verft AS gegn Samherja hf. 

Spurning um endurgreiðslu ólögmætrar aðstoðar. 

23/11/2007 LF-2007-51156 Áfrýjunardómstóllinn í Frostaþingi 

Synnøve Finden AS gegn Landbúnaðar- og 
matvælaráðuneytinu sem fulltrúa Ríkisins 
Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að reglugerð um 
verðjöfnun fyrir mjólk væri ólögmæt ríkisaðstoð, 
framkvæmd í bága við bann við framkvæmdinni.  

12/2/2017 TOSLO-2015- 
76450 

Héraðsdómur Óslóar 

Synnøve Finden AS gegn Landbúnaðar- og 
matvælaráðuneytinu sem fulltrúa Ríkisins 

6/6/2017 15-076450TVI- 
OTIR/07 

Héraðsdómur Óslóar 

A/S Norske Shell gegn Fjármálaráðuneytinu sem fulltrúa 
Ríkisins 
 

22/3/2017 TOSLO-2016- 
109103 

Héraðsdómur Óslóar 

Boreal Transport Nord AS gegn fylkisstjórninni í 10/12/2016 TOSFI-2016- 
4260 

Héraðsdómur Austur-Finnmerkur 
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Finnmörku 

Synnøve Finden AS gegn Landbúnaðar- og 

matvælaráðuneytinu sem fulltrúa Ríkisins 

5/11/2015 15-076450TVI- 
OTIR/07 

Héraðsdómur Óslóar 

Aktieselskapet Saudefaldene gegn Sentralskattekontoret 

for Storbedrifter og Statkraft Energi AS 

4/9/2015 THAUG-2014- 
159852 

Héraðsdómur Haugalands 

Nettbuss Sør AS gegn fylkisstjórninni í Austur-Ögðum 25/6/2015 13-176418TVI- 
AUAG 

Héraðsdómur Austur-Agða 

Bjølve Bruk AS gegn Statkraft Energi AS 5/6/2015 14-145950TVI- 

HARD 

Héraðsdómur Harðangurs 

Ventor Sp Zoo v/Skatteopprkrever Utland/International

 Tax Collection Office 

28/1/2015 TSTAV-2014- 
5960 

Héraðsdómur Stafangurs 

Norfrakalk AS gegn Umhverfisverndarráðuneytinu 
Krafa um bætur fyrir fjárhagslegt tjón vegna rangrar 
framkvæmdar tilskipunar ESB um viðskipti með kvóta 
(tilskipun 2003/87/EF) og ólögmæta ríkisaðstoð. Málið 
snýst um bótaábyrgð ríkisins vegna rangrar beitingar og 
framkvæmdar EES-reglna. Dómstóllinn komst að þeirri 
niðurstöðu að ríkið hafi ekki brotið EES-reglur sem veiti 
stefnanda réttindi, og að ábyrgðin geti heldur ekki byggst 
á norskum rétti. Ríkið ber því að sýkna. 

8/1/2014 TOSLO-2010- 
45497 

Héraðsdómur Óslóar 

Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS gegn 
Fjármálaráðuneytinu sem fulltrúa Ríkisins 

Málið snýst um hvort krafa ríkisins um endurgreiðslu á 

móttekinni ólögmætri ríkisaðstoð sé fyrnd. Ríkið hafði 

greitt ríkisstyrk sem ESA taldi brjóta gegn EES-

samningnum.  

20/5/2011 TOSLO-2010- 
108577 

Héraðsdómur Óslóar 

Vadheim Marin Fisk AS og Vadheim Skjell AS v/Skatt Vest 
Spurning um frádrátt á vegum SkatteFunn-
fyrirkomulagsins (skráð fyrirkomulag). Túlkun á 
viðmiðunarreglum ESA um aðstoð við rannsóknir og 
þróun. 

18/2/2011 TOSLO-2010- 60850, 
TOLSO-2010-62312 

Héraðsdómur Óslóar 

Norsk Frisør, Hud- og Stylistskole AS gegn Skattinum sem 
fulltrúa Ríkisins 

9/2/2011 TOSLO-2010- 
141605 

Héraðsdómur Óslóar 

Eksportfinans ASA gegn Rem Ship AS 20/9/2010 TOSLO-2010- 
41943 

Héraðsdómur Óslóar 

Havlandet Marinfisk Russenes AS gegn Skattskrifstofunni 

í Stafangri 

12/7/2010 TFJOR-2010- 
40275 

Héraðsdómur Fjordane 

Noretyl AS gegn Fjármálaráðuneytinu 22/2/2010 TNETE-2009- 

128197 

Héraðsdómur Neðri-Þelamerkur 

Gauselparken AS  gegn sveitarfélaginu Stafangri 11/1/2008 TSTAV-2006- 

155740 

Héraðsdómur Stafangurs 

Aktieselskapet Saudefaldene v/ Geir Jostein 

Søndeland and others 

18/9/2007 TSTAV-2004- 
84901 

Héraðsdómur Stafangurs 

Kleven Verft AS gegn Samherja hf. 2/2/2007 TSUMO-2006- 
62813 

Héraðsdómur Suðurmæris 

Kattekleiv Barnehage AS gegn sveitarfélaginu Notodden. 

Third party intervener: Landssamtök einkarekinna 

leikskóla 

27/4/2006 05-031989TVI- 
TINN 

Héraðsdómur Tinn og Heddal 
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