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     13.4.2021 

 

 

Pohjoismaiden neuvostolle 
 
Suomi vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana Pohjoismaiden neuvoston 
kirjalliseen kysymykseen E5/2021 EU:n valtiontukisäännöistä. 
 
EU:n valtiontukisääntöjen mukainen yleisen valtiontuen käsite perustuu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) artiklaan 107.1. ”Jollei tässä sopimuksessa toisin 
määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, 
joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ei sovellu 
sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.” 
 
EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan siis silloin, kun kaikki valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät: 
julkisia varoja kanavoidaan yrityksiin eli taloudelliseen toimintaan, tämä taloudellinen etu on 
valikoiva, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan.  
 
Euroopan komissio vastaa EU:n valtiontukisääntöjen valvonnasta. Euroopan unionin neuvosto ja 
komissio ovat vahvistaneet yksityiskohtaiset säännöt valtiontukien hyväksyttävyydestä 
sisämarkkinoilla ja tukien valvonnan menettelytavoista.  
 
Valtiontukien valvonnan tavoitteena on taata tasaveroiset toimintaolosuhteet eri EU-
jäsenvaltioissa toimivien yritysten välillä ja minimoida jäsenvaltioiden keskinäinen kilpailu 
valtiontuilla. Valtiontukien valvontaa koskevan pääsäännön (SEUT-sopimuksen artikla 108.3) 
mukaan tuesta on ilmoitettava komissiolle etukäteen eikä tukea saa panna täytäntöön ennen 
komission hyväksyntää. Komission harjoittamassa valtiontukien ennakkovalvonnassa keskitytään 
niihin tukiin, jotka eniten vääristävät toimintaa ja kilpailua sisämarkkinoilla. Käytännössä 
ennakkoilmoitusmenettelyissä on huomattavia poikkeuksia, ja ennen koronapandemiaa 97 % 
jäsenvaltioiden valtiontuista oli otettu käyttöön ilman komission ennakkohyväksyntää.  
 
Komissiolla on yksinomainen toimivalta valtiontukien valvonnassa. Kansallisten tuomioistuinten 
tehtävänä on täydentää komission valvontaa.  
 
Seuraavassa annetaan vastaus Pohjoismaiden ministerineuvoston maakohtaisiin kysymyksiin. 
 

1. Pohjoismaiden hallituksia pyydetään ilmoittamaan valtiontukien lukumäärä, joiden osalta 
joko valvontaviranomainen (EU/ESA) tai Pohjoismaan kansallinen tuomioistuin on nostanut 
syytteen Pohjoismaata vastaan EU:n valtiontukisääntöjen nojalla 2000–2020, sekä 
antamaan näistä lyhyt kuvaus. 

2. Pohjoismaiden hallituksia pyydetään ilmoittamaan, ovatko edellä mainitut tekijät 
vaikuttaneet valtiontukisääntöjen soveltamiseen Pohjoismaissa. Jos ovat, niin miten? 
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Mitä tulee valvontaviranomaisten valtiontukia koskeviin selvityksiin, vastauksista käyvät ilmi 
tapaukset, joissa komissio tai EFTAn valvontaviranomainen on käynnistänyt SEUT-sopimuksen 
artiklan 108.2 mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn jäsenvaltion myöntämästä tai 
suunnittelemasta tuesta. Tutkintamenettely aloitetaan, jos valvontaviranomaisella on 
varteenotettava epäily tukitoimen soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Tutkintamenettelyn 
käynnistäminen ei välttämättä tarkoita sitä, että tukitoimi olisi valtiontukisääntelyn vastainen, 
vaan menettelyn tavoitteena on kattavasti selvittää tukitoimen yhteensopivuus EU:n 
valtiontukisääntöjen kanssa. Komissio kuulee kolmansia osapuolia menettelyn aikana. Menettely 
päättyy komission tekemään päätökseen, jossa se voi todeta, että 1) tuki soveltuu sisämarkkinoille 
(myönteinen päätös), 2) tuki ei sovellu sisämarkkinoille (kielteinen päätös) tai 3) tuki edellyttää 
muutoksia (ehdollinen päätös), jotta se soveltuisi sisämarkkinoille.  
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työministeri Tuula Haatainen 
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1. Suomi 
 
Suomen osalta Euroopan unionin tuomioistuimessa (EUT) ja Euroopan unionin yleisissä 
tuomioistuimissa on käsitelty yhteensä neljää valtiontukia koskevaa tapausta. Tapaukset on 
eritelty taulukossa 1. Pääsääntöisesti päätökset ovat koskeneet yksittäisiä tukia eikä niillä ole ollut 
vaikutusta lainsäädäntöön. 
 
Taulukko 1: Suomea koskevat käsittelyt EU-tuomioistuimessa 
 

ECLI:EU:C:2019:984: Syyttäjä. Tapaus koski makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista 
maksettavaa veroa sekä sitä, että vastaavien tuotteiden verovapaus voi olla valtiontukea SEUT-
sopimuksen artiklan 107.1 nojalla. 

ECLI:EU:C:2013:525:  P Oy. Tapaus koski tappioiden vähennyskelpoisuutta. 

ECLI:EU:T:2008:597: Componenta Oyj. Tapaus koski arviota kunnan tekemän toimenpiteen 
soveltuvuudesta markkinaehtoihin. 

ECLI:EU:T:2020:109: Helsingin Bussiliikenne Oy. Tapaus koski valtiontukia, joita Helsingin 
kaupungin väitetään maksaneen Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Tapauksen käsittely on vireillä 
Euroopan unionin tuomioistuimessa. 

 
Euroopan komissio on tehnyt yhteensä 13 virallista Suomea koskevaa päätöstä valtiontukien 
muodollisen tutkintamenettelyn mukaisesti SEUT-sopimuksen artiklan 108.2 nojalla. Päätökset 
koskevat tapauksia, joissa Suomi on tehnyt tai suunnitellut toimenpiteitä, joista tehtiin kantelu 
komissiolle valtiontukien takia, ja tapauksia, joissa menettely on käynnistetty Suomen tekemän 
valtiontukea koskevan ilmoituksen perusteella. Taulukossa 2 on eritelty komission 
tutkintamenettelyn alaiset tapaukset. Neljässä tapauksessa on tehty päätös takaisinperinnästä, ja 
joissakin tapauksissa komissio on edellyttänyt, että Suomi muuttaa tukijärjestelmäänsä. 
Pääsääntöisesti useat päätökset ovat koskeneet yksittäisiä tukia yksittäisille yrityksille eikä niillä 
ole ollut vaikutusta lainsäädäntöön.  
 
Suomen osalta merkittävin tapaus on ”Finnish Road Enterprise” -tapaus1, joka tunnetaan myös 
nimellä Destia-tapaus. Tapaus koski valtion liikelaitosta, johon komission päätöksen mukaan liittyi 
implisiittinen valtiontakaus. Implisiittisellä valtiontakauksella tarkoitetaan toimenpidettä, joka 
muistuttaa sekä luonteeltaan että vaikutukseltaan rahoitusvälineeseen sidottua valtiontakausta.  
 
Mikäli julkinen toimija harjoittaa toimintaa kilpailuilla markkinoilla eikä toimijan anneta mennä 
konkurssiin, kyse voi olla implisiittisestä valtiontakauksesta. Valtion myöntämä implisiittinen 
rajaamaton takaus antaa puolestaan aiheen olettamukseen kielletystä valtiontuesta.2 Destia-
tapauksen seurauksena Suomessa otettiin käyttöön määräys julkisten liikelaitosten 
yhtiöittämisvelvollisuudesta.  
 
Taulukko 2: Komission virallinen, Suomea koskeva muodollinen tutkintamenettely SEUT-sopimuksen 
artiklan 108.2 mukaisesti  

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, Ranska vastaan komissio (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 (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) 

 
Kansallisessa tuomioistuinmenettelyssä (korkeimmalla tasolla) on ollut tutkittavana yhteensä 43 
EU:n valtiontukia koskevaa tapausta. Tapaukset on eritelty taulukossa 3. Tapaukset koskevat 
pääsääntöisesti kuntien tekemiä päätöksiä, joista on tehty kunnallisvalitus. Useimmiten päätökset 
ovat koskeneet kuntien tekemiä kiinteistökauppoja sekä kuntien myöntämiä takauksia. Kansallisen 
tuomioistuinmenettelyn seurauksena kuntalakiin on lisätty 130 § kiinteistökauppojen sisällön 
suuntaviivoista. 
 
Taulukko 3: Valtiontukia koskevat tapaukset kansallisessa tuomioistuinmenettelyssä (korkeimmalla 
tasolla)  

16.2.2018/673 KHO:2018:29: Potilaiden siirtokuljetukset 

16.2.2018/672 KHO:2018:28: SGEI-palvelu - Ensihoitopalvelu 

13.5.2015/1234 KHO:2015:72: Kiinteistön kauppa - Kunnallisasia 

24.1.2014/145 KHO:2014:12: Kunnallisvalitus - Omavelkainen takaus 

23.1.2014/148: Kiinteistön luovutus- Kunnallisasia 

13.5.2015/1235: Valtiontukea koskeva kunnallisasia - Kiinteistöasia 

27.3.2017/1421: Kunnallisasiaa koskeva valitus - takaus 

22.8.2018/3833: Kunnallisasiaa koskeva valitus 

27.9.2006/2472 KHO:2006:68: Yritystuki   

30.4.2010/981 KHO:2010:26: Kunnallisvalitus 

27.12.2013/4079: Kunnallisvalitus 

13.1.2015/50 KHO:2015:7: Yrityssaneeraus - Tuen määrä 

17.12.2015/3738 KHO:2015:180: Kunnallisvalitus 

13.11.2020/4221: Laajakaistahankkeeseen myönnettyä valtiontukea koskeva valitus 

1.7.2005/1656 KHO:2005:46: Laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntäminen 

19.7.2007/1862 KHO:2007:51: Kunnallisasia 

15.5.2012/1244 KHO:2012:31: Kunnallisasia - Maankäyttö 

21.10.2013/3314 KHO:2013:167: Elinkeinotulon verotus - Tappioiden vähentäminen 

22.5.2015/1344 KHO:2015:76: Kunnan toimiala - Omavelkainen takaus 

1.9.2015/2290 KHO:2015:126: Osakaslainojen muuttaminen sijoitukseksi 

13.12.2016/5261: Kunnallisasiaa koskeva valitus (omavelkaisen takauksen yläraja) 

16.5.2018/2320: Kunnallisasiaa koskeva valitus 

8.4.2020/1604: Kunnallisasia (vuokran yhteensopivuus markkinaehtoihin) 

20.1.2021/28 KHO:2021:10: Valmisteverotus - Makeisvero 

1.7.2005/1657 KHO:2005:47: Laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntäminen 

21.10.2009/2577: Muu kuin kunnan jäsen 
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6.11.2009/2754 KHO:2009:89: Kunnallisasia - Määräalojen myynti 

11.5.2010/1111 KHO:2010:29: Hallintovalitus 

11.5.2010/1112 KHO:2010:30: Kunnallisvalitus 

6.4.2011/949 KHO:2011:33: Maakunnan myöntämä takaus 

6.4.2011/950 KHO:2011:34: Osakemerkintä 

6.4.2011/951 KHO:2011:35: Kunnallisvalitus - Tukiohjelma 

27.6.2011/1765 KHO:2011:58: Kunnallisvalitus - Omavelkainen takaus 

30.12.2011/3903 KHO:2011:118: Ennakkoratkaisupyyntö elinkeinotulon verotuksesta ja tappioiden vähentämisestä 
Euroopan unionin tuomioistuimelle 

9.2.2012/192 KHO:2012:9: Kunnallisvalitus - Omavelkainen takaus 

23.5.2012/1345 KHO:2012:32: Hankintayksiköiden todelliset kulut 

30.11.2012/3326 KHO:2012:105: Kunnallisvalitus - Kiinteistön kauppa 

19.9.2016/3883 KHO:2016:135: Energiatuki 

18.8.2017/3956: Postilain mukaisen postin yleispalvelun tarjoamisvelvollisuuden vahvistaminen 

19.2.2018/708: Kunnallisasia 

29.8.2018/3935 KHO:2018:120: Elinkeinotulon verotus 

1.7.2019/3086 KHO:2019:86: Kunnallisasia 

31.1.2020/394 KHO:2020:9: Kunnallisasia - Kiinteistön kauppa 

 
 

2. Ruotsi 
 
Seuraavassa Ruotsin vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen. 
 
Kysymykseen 1 luettelo tapauksista mukaan lukien lyhyt kuvaus seuraavista: 

i. komissiolle lähetetyt, muodollisen tutkintamenettelyn alaiset tapaukset 2000–
2021 (taulukko 1) 
 

ii. relevantit kansallisen tason tai EU:n tuomioistuimen ratkaisut (taulukko 2). 
Luettelo ei ole tyhjentävä. 
 

 
Kysymyksen 2 osalta Ruotsissa ei ole erityisiä alueita, joissa edellä mainitut prosessit olisivat 
ratkaisevalla tavalla vaikuttaneet valtiontukisääntöjen valvontaan. 

 
Taulukko 1 

 Otsikko Lyhyt kuvaus 

C2/2000 Measures to improve the indoor environment Valtiontuki paikallisiin investointiohjelmiin, joilla  
lisätään yhteiskunnan ekologista kestävyyttä 

C33/2008 State loan for R&D to Volvo Aero Corporation Volvo Aeron suuri tutkimus- ja kehitystuki - GEnx 

C15/2000 Modified reduced social contributions aid sheme Sosiaalikulujen alentaminen 

C35/2006 Land sale Konsum Ilmoitus ruotsalaisen Åren kunnan myöntämästä 
laittomasta tuesta 
 

C24/2004 Digital Terrestrial Television in Sweden Maanpäällinen digitaalinen televisiojärjestelmä Ruotsissa 

C42/2003 CR42/03 - Energia tax scheme CR42/03 - EY-sopimuksen artiklan 88.3 mukainen ilmoitus  
Ruotsin energiaverotusta koskevan ympäristöalan tuen 
jatkumisesta 
 

SA.33618 Uppsala arena Uppsala Arena Fastighets AB ja Uppsala Arena  
Evenemang AB 
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C46/2006 CO2 tax relief for EU ETS participants EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvissa laitoksissa  
käytettävien polttoaineiden hiilidioksidiveron  
alentaminen 

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 

 
Taulukko 2 

 Ratkaisu Lyhyt kuvaus 

T238/20 Valtiontuki - Lentoliikenteen, jota liikennöidään Ruotsissa, Ruotsista käsin ja Ruotsiin, markkinat - Lainatakaukset, joilla 
pyritään tukemaan lentoyhtiöitä covid-19-pandemian yhteydessä - Vastustamatta jättämistä koskeva päätös - 
Tilapäiset valtiontukipuitteet - Jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen tähtäävä toimenpide - 
Palvelujen tarjoamisen vapaus - Yhdenvertainen kohtelu - Oikeasuhteisuus - Ruotsin viranomaisten myöntämän luvan 
hallussapitoa koskeva kriteeri - Tuen myönteisiä ja sen kielteisiä vaikutuksia kaupankäynnin edellytyksiin ja 
vääristymättömän kilpailun ylläpitämiseen ei ole vertailtu keskenään - SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohta - 
Tarkoitus - Perusteluvelvollisuus 

C322/09 NDSHT 
Nya Destination 
Stockholm Hotell 
& Teaterpaket AB  

Muutoksenhaku - Valtiontuki - Kilpailijan tekemä kantelu - Tutkittavaksi ottaminen - Asetus (EY) N:o 659/1999 - 4, 10, 
13 ja 20 artikla - Komission päätös olla jatkamatta kantelun tutkintaa - Komissio katsoo, että toimenpiteet eivät ole 
osin valtiontukea ja että ne ovat osin yhteismarkkinoille soveltuvia olemassa olevia tukia - EY 230 artikla - 
”Kannekelpoisen toimen” käsite 

T68/15 HH 
Ferries ym. 

Valtiontuki - Tuki Juutinrauman kiinteälle rautatie-/maatieyhteydelle - Ruotsin ja Tanskan valtioiden myöntämä 
julkinen rahoitus Juutinrauman ylittävää kiinteää yhteyttä koskevalle infrastruktuurihankkeelle - Valtiontakaukset - 
Verotuki - Vastustamatta jättämistä koskeva päätös - Päätös, jossa todetaan, ettei kyse ole valtiontuesta - 
Kumoamiskanne - Kannekelpoinen toimi - Tutkittavaksi ottaminen - Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamatta 
jättäminen - Vakavat vaikeudet - Tukijärjestelmän käsite - Tuki Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen 
edistämiseen - Takaukseen sisältyvän tukiosuuden arviointi - Takaukseen sisältyvän tuen rajoitettu luonne - 
Oikeasuhteisuus - Perusteltu luottamus 

T253/12 Hammar 
Nordic Plugg 

Valtiontuki - Maa-alueiden ja tuotantoyksikön myynti ja vuokraus - Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi ja määrätään se perittäväksi takaisin - Tarjouspyyntömenettelyn järjestämättä jättäminen - 
Markkinahinnan määrittäminen - Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste - Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 

T152/06 NDSHT 
Nya Destination 
Stockholm Hotell 
& Teaterpaket AB 

Kumoamiskanne - Valtiontuet - Asetus (EY) N:o 659/1999 - Kilpailijan tekemä kantelu - Komission kirjeet kantelijalle - 
Olemassa oleva tuki - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Tutkimatta jättäminen 

HFD 3873-18  Kiinteistövero - Tuulivoima - Verokanta - Ruotsin korkein hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että tuulivoimaloita on 
verotettava 0,5 prosentin verokannan mukaan, jos matalampi verokanta johtaisi siihen, että vähäisemmän tuen yläraja 
ylittyisi. Matalampaa verokantaa voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun komission asetuksen mukainen yläraja ei 
ylity. 

HFD 6335-16 Laillisuusharkinta, kunnanhallituksen merkitys, NSR jäteyhtiön valvontavelvollisuus 

HFD 6578-14  NCC roads ei kiellettyä valtiontukea hankinnassa, ei kohtuuttoman matala tarjous 

RÅ 2010 ref 119 Kysymys, onko kunnan päätös kiinteistön myynnistä tuonut yksilöllisesti sovitettua tukea elinkeinonharjoittajalle ja 
onko kiinteistön ostajalle annettu EU-oikeuden mukaista valtiontukea (I ja II). Kuntalain mukainen laillisuusharkinta. 

RÅ 2007 ref 32 Kunnan omistaman osakeyhtiön on katsottu olevan oikeutettu saamaan vähennystä kunnalle maksamastaan 
takausprovisiosta. Tuloveroa koskeva ennakkotieto. 

RÅ 2010 not 11 Ennakkoilmoitus, verot - muut asiat - hakemus hylättiin, sillä tarkoituksena oli, että hakija olisi saanut arvion 
vaihtoehtoisista EU-oikeudellisista perusteista, jotta lakia ydinvoimalareaktorin lämpötehon verotuksesta (2000:466) ei 
voitaisi soveltaa; EU/EY-oikeus - hakemus ennakkoilmoituksesta hylättiin, sillä tarkoituksena oli, että hakija olisi saanut 
arvion vaihtoehtoisista EU-oikeudellisista perusteista, jotta lakia ydinvoimalareaktorin lämpötehon verotuksesta 
(2000:466) ei voitaisi soveltaa 

RÅ 2018 ref 82 Kysymys merenkulkualan säännöstön kilpailuehdon tulkinnasta. Kysymys oli myös kansallisten tuomioistuinten roolista 
sovellettaessa valtiontukia koskevia EU-oikeudellisia sääntöjä. 
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Kammarrätten i 
Göteborg 1803-
18 

Kunnanvaltuusto antoi lentoyhtiön solmia sopimuksen lento-operaattorin kanssa ja päätti osallistua operaattorin 
liikennöimän reitin rahoitukseen paikallisen elinkeinoelämän tukemiseksi. Toisin kuin hallinto-oikeus, kamarioikeus 
arvioi päätöksen olevan EU:n lentoliikenneasetuksen vastainen, koska vain valtio voi liikennelaitoksen (Trafikverket) 
välityksellä päättää yleisestä liikennevelvollisuudesta ja rahoituksesta säännöllisen lentoliikenteen minimitarjonnan 
varmistamiseksi. Kamarioikeuden mukaan päätös on laiton, koska se on tehty vastoin asetusta ja siinä puututaan 
asiaan, joka ei kuulu kunnalle. Kamarioikeus kumoaa päätöksen. 

Kammarrätten i 
Göteborg 8368-
12 

Ympäristö- ja rakennetuki, Euroopan sosiaalirahaston tuki, kysymys päätöksen valituskelpoisuudesta 

Kammarrätten i 
Göteborg, 3275-
17 och 3276-17 

Tuulivoiman verotus (tutkittu) 

Kammarrätten i 
Göteborg 4987-
17 

Päätös takaisinperinnästä koskien osaa maaseudun kehittämistukea koskevan asetuksen 1:28 mukaisesta 
laajakaistatuesta, sillä kävi ilmi, että tukea saava taloudellinen yhdistys ei ollut hankkinut tiettyjä materiaaleja eikä sillä 
ollut hankehallinnointia, mikä oli edellytyksenä tuen saamiselle tukipäätöksen ehtojen mukaisesti. 

Kammarrätten i 
Jönköping, 239-
11 

Laillisuusharkinta, Astrid Lindgrens värld -teemapuiston osakkeiden arvon arviointi, komission ennakkoratkaisua 
koskevien editio-, keskeyttämis- ja hankintavaatimusten hylkääminen. MEIP-periaatteen kuvaus, kysymys tarjouksen 
uskottavuudesta ja sitovuudesta sekä tehdyn arvion luotettavuudesta. 

Kammarrätten i 
Stockholm 5354-
17 

Vesivoiman kiinteistövero 

Kammarrätten i 
Stockholm 1856-
17 

Tuulivoiman kiinteistövero  

Kammarrätten i 
Stockholm 6345-
15 

Kunnallisvalitus, kunnallisen ENA-yhtiön lainavelvoitteiden takuukehykset 0,2 prosentin takuumaksua vastaan. 
Päätöksen mukaan lupaus siitä, että tarvittaessa voidaan solmia takaus takuukehysten puitteissa, on riittävän 
konkreettinen ja EU:n valtiontukisääntöjen mukainen, erityisesti kun tulevat ehdot vielä eritellään takauksessa. Kunta 
ei kiistänyt väitettä, jonka mukaan takuumaksu ei ollut markkinoiden mukainen, lisäksi kunta oli jo korottanut kaikki 
kunnan takuumaksut 0,35 prosenttiin. Kamarioikeuden näkemyksen mukaan suosimista tapahtui. Pitkän keskustelun 
jälkeen todettiin myös, että asialla oli vaikutusta kaupankäyntiin ja kilpailuun. Tuomioon jätettiin eriävä mielipide. 

Kammarrätten i 
Stockholm 4946-
12 

Muutoksenhaku koskien väitettyä valtiontukea Tierps Arenan toiminnanharjoittajalle, tuomioistuimen arvion mukaan 
korvaus on markkinoiden mukainen. 

Kammarrätten i 
Stockholm, 8276-
16  

Päätöstä maankäytöstä Nobel Centerin rakentamisen yhteydessä ei kumota. 

Kammarrätten i 
Stockholm 6309-
1998 

Valtionvelkakonttorin avustus säätiön obligaatioiden edistämiseksi oli veronalaista tuloa, sillä säätiön ei katsottu 
olevan aatteellinen eikä kyse ollut elinkeinoavustuksesta (ts. valtiontuesta, jota ei tarvitse maksaa takaisin), vaan 
toimeksiantosuhteesta, jossa Valtionvelkakonttori rahoitti toimintaa jakaakseen tietoa obligaatioista. Ruotsin 
kirjanpitolautakunnan BNF:n R 5 suosituksen 11 kohdan mukaan valtiontuesta on tehtävä selkoa sen perusteella, mitä 
kustannuksia sillä on tarkoitus kattaa. Jos kustannukset ovat vähennyskelpoisia, tuki on veronalaista tuloa. 

Kammarrätten i 
Stockholm 864-
15 

Kysymys siitä, onko Nackan uimahallien ylläpidon hankinta valtiontukea vai ostolain KL 2:8 kohdan mukaista tukea, 
kamarioikeuden mukaan lakia julkisista hankinnoista (LOU) on sovellettava, kantelijoilla ei ole LOU:n eikä muun 
erityislainsäädännön mukaan kannevaltaa. Kun asiassa sovelletaan LOU-lakia, siitä ei voida tehdä kunnallisvalitusta. 
Tällöin esitetty väite kielletystä valtiontuesta on tutkittava Euroopan unionin tuomioistuimessa. Koska kantelijoilla ei 
ole kannevaltaa EU-oikeudellisten syiden nojalla, ne eivät voi hakea täytäntöönpanokieltoa suoraan kansallisesta 
tuomioistuimesta. Oikeutta tuomioistuinmenettelyyn ei voida perustella EU-oikeudellisin syin, ja tästä syystä hallinto-
oikeudella on ollut perusteet kantelun hylkäämiseen. 

Kammarrätten i 
Sundsvall 2145-
13 

Kunnallisen energiayhtiön, Övik Energi (Öeab), velkojen poistaminen ei ole valtiontukea, sillä päätöksentekoon oli 
osallistunut myös yksityisiä vertailukelpoisia toimijoita, kantelija ei ollut osoittanut, että ehdot olisivat olleet laitonta 
valtiontukea tai että ne olisivat olleet kuntalain kohdan 10:8 vastaiset. 

Kammarrätten i 
Sundsvall 678-16 

Merenkulkutuki. Ehtoja on tulkittava restriktiivisesti, sillä kyse on poikkeuksesta valtiontukea koskevaan kieltoon, 
tukea ei saanut maksaa, sillä Sigrid-aluksen harjoittama merenkulku ei ollut tarpeeksi kilpailtua. 



8 (16) 

  

 

 

 

Kammarrätten i 
Sundsvall, 173-
2001 

Nutekin yhtiövelan alentamisesta johtuva verotus. 

Kammarrätten i 
Sundsvall, 3007-
12 

Kysymys siitä, oliko Kiirunan kunnan luovuttama maa-alue LKAB:lle valtiontukea. Ulkoisen asiantuntijan tekemä arvon 
määritelmä. LKAB on ottanut tehtäväkseen uusien rakennusten rakentamisen, joiden on tarkoitus korvata olemassa 
olevat kunnalliset rakennukset. Ei ole osoitettu, että maa-alueen luovutus olisi tehty alihintaan. Kysymys oli myös siitä, 
ettei kauppaan sisältynyt tulevaa korvausta mineraaleista, mitä maakauppoihin ei yleensä sisälly. 

Kammarrätten i 
Sundsvall 2145-
13  

Kiinteistön myynti ICAlle. Kamarioikeuden mukaan EU:n valtiontukisääntöjen soveltamista koskevassa laissa todetaan, 
että kunnat ovat velvollisia ilmoittamaan hallitukselle kaikista suunnitelluista tukimuodoista, jotka voivat tulla 
komission tutkinnan kohteiksi. Kunnan ilmoitusvelvollisuutta ei voida perustaa suoraan komission ilmoitukseen maan 
ostamisesta, joka ei ole oikeudellisesti sitova (viittaus RÅ 2010, 119 II). Kunta vetosi PWC:n lausuntoon, jossa todetaan, 
ettei ole viitteitä siitä, että myyntiprosessi ja sovittu hinta eivät olisi liiketaloudellisesti vertailukelpoisia yksityisten 
toimijoiden toiminnan kanssa vastaavissa tilanteissa. Kantelijan mukaan he tarjosivat 2 500 000 kruunua hinta-arviota 
enemmän. Kunta vetosi siihen, että tarjous tuli myöhässä, sillä myyntiprosessi oli siinä vaiheessa jo päättynyt. 
Kamarioikeuden mukaan jälkikäteen tehty arvio oli arvoltaan pienempi kuin ennen myyntiä tehty arvio. 
Myyntitapahtumaketju on monisyinen ja dokumentaatio puutteellinen. Kunta ei tästä syystä ole osoittanut, että 
korkeampi tarjous ei ollut markkinahintainen. Kamarioikeus toteaa myös, että yhteiskuntakriteeri on täyttynyt ja että 
ilmoitusta hallitukselle, joka olisi lain mukaan pitänyt tehdä, ei tehty, minkä seurauksena päätös on kohdan 2:8 ja 
valtiontukilain vastainen. Tästä syystä kunnan päätös kumotaan.  

Kammarrätten i 
Sundsvall KamR 
2512-08 

Ilmoituksista ja mainoksista maksettavaa veroa koskevan lain (1972:266, RSL) mukainen mainosvero. Selvitysajanjaksot 
vuosina 2001–2006. Kamarioikeus on samaa mieltä kuin lääninoikeus, jonka arvion mukaan Metro-lehteä on pidettävä 
ilmoituksista ja mainoksista maksettavaa veroa koskevan lain mukaisena ilmoituslehtenä kyseisinä ajanjaksoina. Lain ei 
katsota olevan EU-oikeuden vastainen. 

Kammarrätten i 
Sundsvall 2704-
11 

Lentoliikenteen hankinta. Nextjetille suoraan myönnettyä lyhytaikaissopimusta ei kumota palvelusopimusasetuksen 
(PSO) mukaisen tarjouskilpailun päättymistä odotellessa. Kantelijan mukaan PSO-asetus muodostaa poikkeuksen 
valtiontukiasioissa ja sitä on tulkittava tiukasti. Tuomioistuimet tarkastelevat asetusta, valtiontukisääntöjä, 
hankintasääntöjä (SGEI) ja EU-oikeudellisia periaatteita.  

Kammarrätten i 
Sundsvall 1715-
06  

Konsum Åren laillisuusharkinta, laiton valtiontuki maa-alueen myymisessä Konsumille. Vrt. komissio, tribunaali ja EUD.  

Kammarrätten i 
Sundsvall, 2729-
12 

Kuponkivero, väitetty valtiontuki ruotsalaisten AP-rahastojen eduksi; hylkäävä päätös, sillä tapaukset eivät ole 
vertailukelpoisia. 

NJA 2008 s. 120 Lauttaoperaattorin ja kunnallisen satamalaitoksen välisessä kiistassa koskien satamamaksujen alentamista mm. 
hallitsevan aseman väärinkäytön vuoksi, on osa satamaoperaattorin kanteesta hylätty sovittelusopimuksen vuoksi. 
Kunnallista omakustannusperiaatetta ei ole katsottu voitavan soveltaa satamayhtiöön. Lopuksi kilpailuoikeudellisessa 
arviossa on todettu, että satamayhtiöllä on ollut hallitseva asema relevanteilla markkinoilla. 

NJA 2009 s. 625  Stockholm Visitor Board. Yleisellä tuomioistuimella on katsottu olevan toimivalta käsitellä uhkasakon uhalla kuntiin ja 
kunnallisiin yhtiöihin kohdistuvaa kieltoa maksaa valtiontukea EY-sopimuksen artiklan 88.3 määräysten vastaisesti. 

NJA 2002 s. 300  Takaisinmaksuvelvollisuus oli voimassa lehdistötukilautakunnan hallituksen jäsenten rikollisen toiminnan seurauksena 
antaman takaisinperintäpäätöksen vuoksi. 

Svea Hovrätt, T 
4918-14 

JC Decaux Sverige AB, mainosvero ei ole selektiivinen. Kantelun tehnyt yhtiö kuuluu globaaliin konserniin, harjoittaa 
ulkomainosten myyntiä ja toimii laajalti Ruotsin markkinoilla. Yhtiö on nostanut vahingonkorvauskanteen valtiota 
vastaan asiassa, jonka mukaan yhtiöön kohdistuu taloudellista syrjintää suhteessa medioihin, jotka ovat 
mainosverolain mukaan täysin tai osittain vapautettu mainosveron maksamisesta. Hovioikeus hylkäsi 
vahingonkorvauskanteen käräjäoikeuden tavoin.  

Svea Hovrätt, T 
134-16,  

Jutun pääkysymykset: oliko yhtiössä, jossa kaksi kantelijaa olivat hallituksen jäseninä, vuosina 2004–2007 todellinen 
pääomanpuute ja oliko hallituksella syytä olettaa näin ja siksi toimia velvollisuuksiensa mukaisesti. Hovioikeus oli 
samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa siitä, että pääomanpuute oli todellinen, ja on samaa mieltä alemman 
oikeusasteen arvion kanssa siitä, että kantelijat tulee velvoittaa kantamaan henkilökohtainen maksuvastuu. On 
kiistatonta, että he ovat olleet läsnä kaikissa yhtiökokouksissa, joissa vuosien 2004–2007 taseet ja tuloslaskelmat on 
vahvistettu eikä kumpikaan heistä ole tehnyt aloitetta yhtiön toiminnan keskeyttämiseksi. Ei ole osoitettu, että heillä 
olisi ollut tietoa ajankohtaisista olosuhteista, mutta heillä olisi pitänyt olla tämä tieto. 

Hovrätten för 
västra Sverige, T 
2741-14  

Kysymys siitä, onko Halmstadin kunnan maksettava korvausta arvonlisäverosta yhtiölle, joka on harjoittanut 
maarakennusta kunnassa. Hovioikeus katsoo, että ei ole tukea sopimuksen täydentämiselle tai tarkistamiselle, niin että 
kunnalle olisi syntynyt velvoite maksaa urakoitsijalle (uttagsbeskattning). Kanne hylätään. 

Svea Hovrätt T 
1621-14,  

Korvaus vuokrasopimuksen aiheettomasta irtisanomisesta ei ole valtiontukea.  
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Svea Hovrätt T-
6677-16 

Vastuu liikennelaitoksen (Trafikverket) ja Gotland Destionationin välisestä sopimuksesta. Väitetty sitova sopimus olisi 
liikennelaitoksen mukaan ollut laitonta valtiontukea, jonka arvo olisi ollut 20 000 000 kruunua, jos se olisi ollut 
sopimus. Hovioikeus katsoi kuitenkin, ettei edustajilla ollut toimivaltaa solmia allekirjoittamaansa sopimusta ja että 
sopimus ei tästä syystä velvoittanut liikennelaitosta maksamaan korvausta. 

Hovrätten för 
nedre Norrland T 
57-18 

Vahingonkorvaus sen seurauksena, että Gävlen kunnan katsotaan tehneen lauttaliikennettä koskevan kielletyn 
suorahankinnan, joka oli yleistä taloudellista etua koskeva palvelu joukkoliikenteen muodossa. 

 
 

3. Islanti 
 

i. Euroopan valvontaviranomaiselle (ESA) kuuluvat asiat, jotka ovat johtaneet muodolliseen 
tutkintamenettelyyn:  
 

1. 086/19/KOL, 2019-12-05. Gagnaveita Reykjavíkur. Kunnan omistaman yrityksen myöntämä 

laina tytäryhtiölleen, väitettyä valtiontukea. Tutkinta on vireillä. 

2. 083/18/KOL, 2018-09-26. Landsvirkjunin valtiontakaukset ja johdannaissopimukset Kysymys 

siitä, onko valtiontakaus voimalayrityksen tekemälle johdannaissopimukselle valtiontukea. 

Ei tukea. 

3. 081/17/KOL, 2017-04-26. Epäilty valtiontuki, joka on myönnetty Gufunesin alueen maata ja 

kiinteistöä vuokraamalla. Vuokratun teollisuusalueen ja kiinteistön hinnoittelu. Ei tukea. 

4. 010/17/KOL, 2017-01-25. Sähköntuottajien julkisessa omistuksessa olevan maan ja yleisten 

luonnonvarojen käyttö Islannissa. Julkisessa omistuksessa oleva maa ja luonnonvarat, joita 

sähköntuottajat, erityisesti valtion ja kuntien omistamat yritykset, käyttävät. Soveltuvien 

toimenpiteiden hyväksyminen. 

5. 204/16/KOL, 2016-11-23. Väitetty laiton tuki myöntämällä lainasopimuksia Íslandsbanki 

hf:lle ja Arion banki hf:lle väitetysti edullisin ehdoin. Islannin keskuspankki on solminut 

lainasopimukset. Ei tukea. 

6. 061/16/KOL, 2016-03-16. Aikaisemmin Naton laskuun käytettyjen optisten kuitujen leasing. 

Kuitukaapelin vuokraus televiestintäyritykselle. Ei tukea, ks. EFTAn tuomioistuimen asia E-

7/16. 

7. 337/15/KOL, 2015-09-16 Valtiontuen takaisinperinnän aloittamatta jättäminen, tuki oli 

myönnetty Islannin investointielvytysjärjestelmän perusteella. Rikos ETA-velvollisuuksia 

vastaan koskien laittoman tuen takaisinperintää. Asian palauttaminen. Ks. EFTAn 

tuomioistuimen asia E 25/15. 

8. 260/15/KOL, 2015-06-30. Väitetty Siminn-yritykselle myönnetty valtiontuki 

laajakaistapalvelujen laajentamiseksi Islannin maaseutualueille. Televiestintäyrityksen 

kanssa solmittu sopimus laajakaistaverkon laajentamisesta. Soveltuvaa tukea. 

9. 238/15/KOL, 2015-06-17 PCC-voimalasopimus ja siirtosopimus. Piimetallilaitoksen kanssa 

solmittu sopimus, joka päätettiin selvityksen aikana. Muodollinen tutkintamenettely 

päättynyt. 

10. 404/14/KOL, 2014-10-08. Järjestelmä investointien elvyttämiseksi Islannissa. Uusien 

investointien tukijärjestelmä. Kielteinen päätös – maksun palauttaminen. 
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11. 298/14/KOL, 2014-07-16. Olemassa oleva tuki Islannin asuntorahoitusrahastolle 

(Íbúðalánasjóður). Tuki rahastolle, jolle on annettu tehtäväksi tarjota yleistä etua palvelevaa 

palvelua; palveluja ei ole rajattu riittävästi. Soveltuvien toimenpiteiden hyväksyminen. 

12. 193/14/KOL, 2014-05-08 Arvonlisäverolakiin 50/1988 tehdyt, Islannin tietokeskuksen 

asiakkaisiin kohdistuvat muutokset. Sähköisesti tarjottavien palvelujen arvonlisäveron 

muuttaminen. Kielteinen päätös – maksun palauttaminen. 

13. 496/13/KOL, 2013-12-11 Harpan konserttihallin ja konferenssikeskuksen rahoitus. Islannin 

valtion ja Reykjavikin kaupungin osallistuminen konserttihallin ja konferenssikeskuksen 

rakentamiseen ja ylläpitoon. Soveltuvaa tukea. 

14. 318/13/KOL, 2013-09-11 Islannin valtiollisen radio- ja tv-palvelun Ríkisútvarpið rahoitus. 

Kansallisen ohjelmayhtiön tarjoamien palvelujen rajoittaminen. Soveltuvien toimenpiteiden 

hyväksyminen.  

15. 305/13/KOL, 2013-07-10 Sjóvá-vakuutusyhtiön pääomitus. Vakuutusyhtiön pelastus ja 

uudelleenjärjestely taloudellisen kriisin aikana. Soveltuvaa tukea. 

16. 159/13/KOL, 2013-04-24 Landsvirkjunille ja Orkuveita Reykjavíkurille myönnetty olemassa 

oleva valtiontuki rajoittamattomien valtiontakausten muodossa. Valtiollisten ja kuntien 

omistamien sähköntuottajien lainoitusten valtiontakaukset. Soveltuvien toimenpiteiden 

hyväksyminen. 

17. 521/12/KOL, 2012-12-19 Tuki kolmelle islantilaiselle investointipankille järjestelemällä lainat 

uudelleen edullisin ehdoin. Tuki on myönnetty lainoittamalla pieniä investointipankkeja, 

jotka menettivät maksukykynsä tutkinnan aikana. Muodollinen tutkintamenettely päättynyt.  

18. 292/12/KOL, 2012-07-11 Tiettyjen investointirahastojen purkamisen yhteydessä myönnetty 

tuki seuraaviin liittyen: New Glitnir, New Landsbankinn ja New Kaupþing. Finanssikriisi. 

Soveltuvaa tukea. 

19. 291/12/KOL, 2012-07-11 Uudelleenjärjestelytuki Arion Bankille. Finanssikriisi. Soveltuvaa 

tukea. 

20. 290/12/KOL, 2012-07-11 Uudelleenjärjestelytuki Landsbankinnille. Finanssikriisi. Soveltuvaa 

tukea.  

21. 261/12/KOL, 2012-07-04 Kunnalliset verotoimenpiteet; kiinteistön myynti; sähkön myynti 

Vernelle. Toimet kiinteistön myynnin, sähkön myynnin ja tietokeskuksen kiinteistöveron 

yhteydessä. Ei tukea / kielteinen päätös - takaisinmaksu. Ks. EFTAn tuomioistuimen asia E 

9/12. 

22. 244/12/KOL, 2012-06-07 Uudelleenjärjestelytuki Íslandsbankille. Finanssikriisi. Soveltuvaa 

tukea. 

23. 364/11/KOL, 2011-11-23. Islannin asuntorahoitusrahaston Íbúðalánasjóður (HFF) 

vapauttaminen valtiontakausmaksun maksamisesta. Asia liitettiin yhteen toisen asian 

kanssa. Muodollinen tutkintamenettely päättynyt. 

24. 206/11/KOL, 2011-06-29 Hypoteekkilainaohjelma. Finanssikriisi. Kielteinen päätös. 

25. 378/10/KOL, 2010-09-29. Väitetty valtiontuki Reykjavikin satamalta Stáltak hf:lle. Väitetty 

tuki yritykselle, jolla oli vesillelaskuramppeja laivanrakennusta ja alusten korjausta varten. Ei 

tukea. 

26. 77/10/KOL, 2010-03-10. Vakuutusyhtiö Sjóvá. Finanssikriisi. Tietojensaantipyyntö. 
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27. 328/09/KOL, 2009-07-15 Islannin satamalaki. Satamille maksettava taloudellinen tuki. 

Kielteinen päätös.  

28. 303/09/KOL, 2009-07-08 Tonnistovero-ohjelma ja takaisinmaksujärjestelmä merimiesten 

palkkaamiseksi. Merityötulon verotusjärjestelmä ja merimiesten bruttopalkkajärjestelmä. 

Kielteinen päätös. 

29. 329/08/KOL, 2008-05-28 Sementsverksmiðjan hf:n eduksi myönnetty tuki. Sitoumusten 

myynti ja eläkevastuiden siirto. Soveltuvaa tukea. 

30. 227/06/KOL, 2006-07-19 Farice hf. Tuki merenalaisen televiestintäkaapelin rakentamiseksi. 

Soveltuvaa tukea. 

31. 127/05/KOL, 2005-06-01 Alumiinisulatolle myönnetyt vero- ja maksuhelpotukset, Norðurál 

HF, Grundartangi. Helpotusten muutokset. Soveltuvien toimenpiteiden hyväksyminen. 

32. 91/04/KOL, 2004-04-23 Tuki valtiontakauksen muodossa deCODE Geneticsin eduksi 

lääkeaineiden kehittämisosaston yhteydessä. Suunniteltu tuki vedettiin pois tutkinnan 

aikana. Muodollinen tutkintamenettely päättynyt. 

33. 21/04/KOL, 2004-02-25 Kansainväliset kaupalliset yritykset. Verotoimet kansainvälisten 

kaupallisten yritysten eduksi. Kielteinen päätös – maksun palauttaminen. Ks. EFTAn 

tuomioistuimen asia E 2/05. 

34. 252/01/KOL, 2001-07-27 Väitetty tuki Island Post and Telecom Ltd:lle. Entiseltä posti- ja 

televiestintähallinnolta Island Post and Telecom Ltd:lle siirretyn omaisuuden aliarvostuksen 

muodossa annettu tuki, poistettiin tutkinnan aikana. Muodollinen tutkintamenettely 

päättynyt. 

35. 221/01/KOL, 2001-06-27 Kolme koulutustukiohjelmaa (”starfsmenntasjóður 

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

Kolme ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Ei tukea. 

36. 140/00/KOL, 2000-07-26 Väitetty valtiontuki kahdelle islantilaiselle pankille. Väitetyt 

valtiontakaukset valtion omistuksessa oleville pankeille. Ei tukea. 

ii. Relevantit kansallisiin tuomioistuimiin ja EFTAn tuomioistuimeen viedyt asiat  
 
Kansallisissa tuomioistuimissa on ollut ainoastaan muutama asia, jossa valtiontukisäännöillä on ollut 
merkitystä. Ne kuvataan valtiontukisääntöjen kansallista soveltamista koskevassa raportissa, jonka 
ESA julkaisi 19.7.2019: Studie om privat efterlevnad av reglerna om statligt stöd från nationella 
domstolar i Eftastaterna inom EES. Raportin liitteeseen I.3 sisältyy luettelo Islannissa annetuista 
tuomioista, joissa on sovellettu valtiontukia koskevia ETA-sääntöjä. Yksikään tapauksista ei ole 
merkityksellinen, vrt. kysymys 2. 
EFTAn tuomioistuimessa on käsitelty seuraavia tapauksia, joissa on ollut kyse valtiontuesta:  
E-7/16 Míla ehf. vastaan EFTAn valvontaviranomainen. Aikaisemmin Naton laskuun käytettyjen 
optisten kuitujen leasing. Hylätään mahdottomana. 
E-25/15 EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti. Investointien elvytysjärjestelmä. 
Soveltumattoman tuen täysimääräisen takaisinperinnän aloittamatta jättäminen. 
E-4/15 Islands Financial Services Association vastaan EFTAn valvontaviranomainen. 
Asuntorahoitusrahasto. Hylätään mahdottomana.  
E-1/13 Míla ehf. vastaan EFTAn valvontaviranomainen. ESAn päätöksen 410/12/KOL kumoaminen 
koskien väitettyä valtiontukea tarjoamalla aikaisemmin Naton laskuun käytettyjä optisia kuituja 
liisattavaksi subventoituun hintaan.  
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E-9/12 Islanti vastaan EFTAn valvontaviranomainen. Kiinteistöjen myynti Vernen tietokeskukselle. 
Hylätty. 
E-16/11 EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti. Icesave. Hylätty. 
E-2/05 EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti. Soveltumattoman verolainsäädännön 
kumoamatta jättäminen.  
E-9/04 Islannin pankki- ja arvopaperikauppiaiden yhdistys vastaan EFTAn valvontaviranomainen. 
ESAn päätös kumottiin. ESAn päätöksen 213/04/KOL kumoaminen koskien Islannin 
asuntorahoitusrahastoa. 
E-1/00 Islannin valtion velkahallintoelin vastaan Íslandsbanki-FBA hf. Neuvotteleva lausunto, 
valtiontakaus. 
 
Yleiskuvaus tärkeimmistä alueista, joissa valtiontuen valvonnalla tai valtiontukimenettelyn 
tuloksilla on ollut merkittävä asema. 
 
Valtiontuen valvonnalla on ollut merkittävä vaikutus sähkömarkkinoihin eli valtion ja kuntien 
osallistumiseen omistajina sekä näiden yritysten energiasopimusten sisältöön. On myös tehty 
merkittäviä muutoksia yleishyödyllisten asuntojen ja kansallisen ohjelmayhtiön säännöstöön. 
Yleisesti valtiontukisäännöt ja niiden soveltaminen ovat vaikuttaneet siihen, että valtiollisen 
omistamisen osuus on pienentynyt tavaroiden ja palvelujen myyntiä harjoittavissa yrityksissä. 
Lisäksi asioiden täytäntöönpano yleisellä tasolla ja tapaukset, joissa vaaditaan toimenpiteitä ja 
myönnettyjen tukien takaisinperintää, ovat johtaneet valtiontukisääntöjen parempaan 
yhteensopivuuteen sekä materiaalisten että muodollisten sääntöjen muodossa, ts. 
keskeyttäminen ja ilmoitusvelvollisuus. 
 

4. Tanska 
 

Muiden Pohjoismaiden kanssa tehdyn sopimuksen nojalla Tanskan viranomaiset ilmoittavat niiden 
tapausten lukumäärän, joita vastaan Euroopan komission kilpailun pääosasto on nostanut 
muodollisen tutkintamenettelyn sekä arvion EU:n valtiontukiasioista tanskalaisissa 
tuomioistuimissa ajanjaksolla 2000–2020. Tapauksista annetaan myös lyhyt, yleisluonteinen 
kuvaus. 
 

 
Tapausten lukumäärä ajanjaksolla 2000–2020  

Tapaukset Euroopan komissiossa  26  

Tapaukset Tanskan 
tuomioistuimissa  

6  

 

Niiden asioiden osalta, jotka ovat olleet vireillä Tanskan tuomioistuimissa, on todettava, ettei 
voida taata, että kaikki tapaukset sisältyvät lukuihin. Tämä johtuu siitä, että Tanskassa ei ole 
rekisteriä kaikista Tanskan tuomioistuimissa käsitellyistä valtiontukitapauksista. Lisäksi on 
todettava, että tapauksilla ei ole muuta yhteistä teemaa sen lisäksi, että kaikissa tapauksissa 
päähuomio on ollut EU:n valtiontukisäännöissä. 
 
Tanskan viranomaiset ilmoittavat, että mainituilla tapauksilla ei ole ollut vaikutusta Tanskan 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanoon. 
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5. Norja 
 

Yleiskatsaus EFTAn tuomioistuimen Norjan valtiota vastaan nostamista tukioikeudellisista tapauksista 2000–2020 

Asianumero  Osapuolet  Lyhyt tiivistelmä 

E-5/04, E-

6/04, E-7/04 

Fesil and Finnfjord vastaan 

ESA 

Vaatimus ESAn päätöksen N:o 148/04/KOL osittaisesta kumoamisesta koskien Norjan 

ympäristöveroja. 

E-12/16 Marine Harvest ASA vastaan 

EFTAn valvontaviranomainen 

Vaatimus ESAn päätöksen N:o 79116 kumoamisesta. Kysymys ETA-sopimuksen laajuudesta 

kalastusalalla. 

E-1/12 Den norske Forleggerforening 

vastaan ESA 

Vaatimus ESAn päätöksen N:o 311/11/KOL kumoamisesta koskien tukea Nasjonal digital 

læringsarenalle (NDLA).  

E-14/10 Konkurrenten.no vastaan ESA Vaatimus ESAn päätöksen N:o 254/10/KOL kumoamisesta (AS Oslo Sporveier ja AS 

Sporveisbussene). 

E-6/09 Magasin- og 

Ukepresseforeningen vastaan 

ESA 

Väite siitä, että ESA ei ole käsitellyt Norjan sanomalehtien väitettyä laitonta valtiontukea 

koskevaa kantelua.  

E-5/07 Private barnehagers 

landsforbund (PBL) vastaan 

ESA  

Vaatimus ESAn päätöksen 39/07/KOL kumoamisesta. Kysymys, onko päivähoitolaitosten 

toimintaa pidettävä taloudellisena toimintana valtiontukisääntöjen tarkoittamassa mielessä. 

E-19/13 Konkurrenten.no vastaan ESA Vaatimus 1) ESAn päätöksen N:o 519/12/KOL kumoamisesta koskien väitettyä tukea Oslo 

Sporveier -yhtiölle ja 2) ESAn päätöksen N:o 181/13/KOL kumoamisesta koskien väitettyjä 

tukitoimia, jotka eivät sisälly päätökseen N:o 519/12/KOL. 

Asia E-8/13 Abelia vastaan ESA. Vaatimus ESAn päätöksen N:o 160/13/KOL kumoamisesta. Kysymys valtiontuesta julkisten 

koulujen rakennusten vuokranantajille. 

Yhdistetyt 

tapaukset E-

10/11 ja E-

11/11 

Hurtigruten Vaatimus ESAn päätöksen N:o 205/11/KOL kumoamisesta. Kysymys yleisiin taloudellisiin 

tarkoituksiin liittyvän julkisen palvelun ylikompensaatiosta. 

E-2/02. Technologien Bau- und 

Wirtschaftsberatung GmbH ja 

Bellona Foundation vastaan 

ESA 

ESAn päätöksen N:o 90/02/KOL peruuttaminen liittyen ilmoitukseen öljyverolakiin tehtyjen 

poistosääntöjen muuttamisesta koskien nesteytetyn maakaasun (LNG) laitoksia (Snøhvit-

hanke). Tapaus on hylätty kantelijan puuttuvan oikeudellisen intressin (asiavaltuuden) takia.  

E-9/19 Abelia ja WTW AS vastaan 

ESA 

Vaatimus ESAn päätöksen N:o 57/19/KOL kumoamisesta. Viittaus siihen, että Norjan 

sähköisten terveyspalvelujen jne. julkinen rahoitus on valtiontukea. 

      
Viralliset muodolliset tutkintamenettelyt 

Asianumero Otsikkoa Lyhyt kuvaus 

032/19/KOL Alleged aid to Trondheim 
Spektrum -  

Vuokrasopimus liikuntatapahtumia varten ja pääoman lisäys TS:n korjaamiseksi ja 
laajentamiseksi. 

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

Hurtigruten ASA:lle maksettu kompensaatio on ETA-sopimuksen artiklan 59:2 mukaista 
tukea. 

357/15/KOL Sandefjord Fotball AS Sandefjordissa sijaitsevan uuden jalkapallostadionin rahoitus.  

179/15/KOL Aust-Agderin maakunnan 
linja-autopalvelut 

Maakunnan sopimukset paikallisista linja-autopalveluista Aust-Agderissa. 

64/15/KOL Analysesenteret Trondheim Analysesenteretin rahoitus, ristisubventio. 

36/15/KOL Publicly owned hospital 
pharmacies  

Julkisessa omistuksessa olevien sairaala-apteekkien veropoikkeamat, ristisubventio. 

https://lovdata.no/pro/#reference/eu/e2016x0727
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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113/14/KOL Financing of Norwegian 
public dental health care 
services (DOT) 

Ristisubventio. 

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

Offshore- ja merenkulkualan henkilöstön turvallisuus- ja valmiuskoulutus. Ristisubventio. 

175/14/KOL Fitness centre at 
Kippermoen Leisure Centre 
 

Kunnallinen rahoitus, ristisubventio. 

175/13/KOL Financing of municipal 
waste collectors 

Kunnallisen jäteyhtiön jätemaksut ja veropoikkeamat. Ristisubventio. 

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

Haslemoen Leirin rakennusten myynti Vålerin kunnalta Haslemoen AS:lle alle 
markkinahinnan. 

232/11/KOL Nesøyveien 8, numero 
32/17, Asker, myynti  

Tontin myynti Askerin kunnalta Asker Bryggelle alle markkinahinnan.  

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

Uudet neuvottelut Hurtigruten ASA:n kanssa tehdystä sopimuksesta, sopimus suuremmasta 
kompensaatiosta.  

36/10/KOL NRK Lupamaksu ja poikkeama tuloveroon. 

390/09/KOL Mesta AS:n perustaminen Tuki Mesta AS:lle työntekijöiden taloudellisten oikeuksien jatkamiseksi ja toiminnan 
siirtämiseen liittyviin kustannuksiin. 

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

Yksityisten kotitalouksien lämmittämiseen uusiutuvalla energialla ja energian säästämiseen 
tarkoitettu tukijärjestelmä. 

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

Tuki Norsk Luftfartshøgskolelle ja Norwegian Aviationille lentäjien koulutukseen. 

28/08/KOL Puun arvonluontiohjelma Tukijärjestelmä, jonka tavoitteena on luoda lisäarvoa puuainekselle ja puuaineksen 
prosessoinnille ja lisätä metsätalousalan panostusta kestävän tuotantoon ja kulutukseen.  

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

Lisäkompensaatio Hurtigrutenille eriytetyn työnantajamaksun muutosten seurauksena. 

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

Kompensaatio joidenkin arvonlisäverokompensaatiolain piiriin kuuluvien henkilöiden 
maksamasta arvonlisäverosta. 

318/05/KOL Entra Eiendom AS:n 
perustaminen 

Poikkeuslupa olla maksamatta dokumentti- ja rekisteröintimaksua Entra Eiendomin 
perustamisen yhteydessä. 

148/04/KOL Environmental tax 
measures 

Poikkeama sähköverosta ja hiilidioksidiverosta sekä rikkidioksidiveron osittainen 
kumoaminen. 

143/03/KOL Compensation Scheme for 
Express Bus Operators 

Kompensaatio tukeen oikeutetun linja-autoliikenteen ajoneuvodieselveron poikkeaman 
kumoamisesta. 

60/03/KOL State aid in the form of 
guarantees under the Act 
on State Enterprises (laki 
valtion yrityksistä) 

Valtion yritykset, jotka eivät voi mennä konkurssiin ja jotka eivät voi osallistua 
velanmaksuneuvotteluun - rajaton valtion takaus. 

Yleiskatsaus valtiontukea koskevista oikeustapauksista Norjassa 2000–2020 

Osapuolet ja yhteenveto Ratkaisu 
(päiväys) 

Ratkaisu 
(numero) 

Tuomioistuin 

Norjan valtio / keskusverovirasto (Sentralskattekontoret) 

vastaan Aktieselskabet Saudefaldene 

Valtiontuki. Vero-oikeus. Voimalan verotuksellinen 

omistajuus. 

22/06/2017 HR-2017-1231-A Høyesterett (korkein oikeus) 

Hydro Aluminium AS ja Sør-Norge Aluminium AS vastaan 
Norjan valtio / Norjan valtiovarainministeriö 
Laiton valtiontuki. ESAn päätös. Vanhentumisaika. 
Takaisinmaksuvaatimus ja vaatimuksen oikeusperusta. 

17/12/2013 Rt-2013-1665 Høyesterett (korkein oikeus) 

Synnøve Finden AS vastaan Norjan valtio / Norjan 
maatalous- ja ruokaministeriö 
Korvausoikeus. Hallinto-oikeus. Asetuksen voimassaolo 
(kysymys siitä, johtiko asetus laittoman valtiontuen 
maksamiseen).  

15/02/2019 LB-2017-158720 Borgarting Lagmannsrett (hovioikeus)  

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
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Norjan valtio / Norjan valtiovarainministeriö vastaan A/S 
Norske Shell 
Valtion käytäntö on, että ETA-sopimuksen 
valtiontukisäännöt puoltavat GTL:n kuulumista 
verovelvollisuuden piiriin. GTL:n vapautusta 
verovelvollisuudesta ei ole arvioitu, ja on syytä olettaa, 
että valtiontukisääntöjä olisi arvioitu, mikäli Norjan 
suurkäräjät olisi halunnut, että GTL ei kuuluisi 
verovelvollisuuden piiriin. Valtio on myös esittänyt, että 
presumptioperiaatteen mukaisesti ”mineraaliöljy” 
tulkitaan siten, että tulkinta vastaa valtiontukisääntöjä 
parhaiten. 
Hovioikeus ei ollut asiassa samaa mieltä valtion kanssa. 

17/12/2018 LB-2017-89692 Borgarting Lagmannsrett (hovioikeus) 

Boreal Sjø AS vastaan Finnmarkin maakunta 
Eläkekustannusten kattamisen sopimuksen päättymisen 
jälkeen ei katsota olevan valtiontukea ETA-sopimuksen 
artiklan 61:1 mukaan, ja Finnmarkin maakunta on 
velvollinen kattamaan kustannukset. 

08/11/2017 LH-2017-56614 Hålogaland Lagmannsrett (hovioikeus) 

Aktieselskapet Saudefaldene vastaan 

Sentralskattekontoret for Storbedrifter. 

Vero-oikeus. Voimalan verotuksellinen omistajuus. 

Sopimus.   

25/08/2016 LG-2015-182482 Gulating Lagmannsrett (hovioikeus) 

Ventor Sp.Zoo vastaan Skatteoppkrever 
Utland/International Tax Collection Office 
Puolalainen Norjassa toimiva yritys. Kysymys eriytetystä 
työnantajamaksusta (valtiontuki).  

17/03/2016 LG-2015-59453 Gulating Lagmannsrett (hovioikeus) 

Bjølve Bruk AS vastaan Statkraft Energi AS 
Korvausvaatimus. Valtiontukioikeudellisten argumenttien 
käyttäminen toimilupaehtojen tulkinnassa.  

16/06/2016 LG-2015-150132 Gulating Lagmannsrett (hovioikeus) 

Hydro Aluminium AS ja Sør-Norge Aluminium AS vastaan 
Norjan valtio / Norjan valtiovarainministeriö 

Valitettu korkeimpaan oikeuteen (Høyesterett), ks. edellä. 

08/04/2013 LB-2011-158922 Borgarting Lagmannsrett (hovioikeus) 

Eksportfinans ASA vastaan Rem Ship AS 29/03/2012 LB-2010-189962 Borgarting Lagmannsrett (hovioikeus) 

Noretyl AS vastaan Norjan valtiovarainministeriö 

Valtiontukien käyttäminen tulkinnassa. Valtion 

näkemyksen mukaan pyrolyysiöljyn vapauttaminen verosta 

merkitsisi laitonta valtiontukea, ja tämä rikkoisi Norjan 

ETA-oikeudellisia velvollisuuksia.  

27/01/2012 LA-2010-79659 Agder Lagmannsrett (hovioikeus) 

Skatt Vest vastaan Havlandet Marinfisk Russenes AS 

Vero-oikeus ja T&K-poisto. Ilmoitettu tukijärjestelmä 

(SkatteFUNN). Tulkinta ESAn päätöksestä koskien tukeen 

oikeutettujen T&K-kustannusten vahvistamista. 

19/05/2011 LG-2010-147380 Gulating Lagmannsrett (hovioikeus) 

Aktieselskapet Saudefaldene vastaan Gunnhild Marie 

Åbø Hallingstad ja muut 

Väite siitä, että Saudefaldenen eduksi tehdyt 

pakkolunastustoimet ovat ETA-sopimuksen vapaata 

kilpailua ja valtiontukien erityistä kieltoa koskevien 

määräysten vastaisia. 

10/02/2009 LG-2007-176723 Gulating Lagmannsrett (hovioikeus) 

Gauselparken AS vastaan Stavangerin kunta 
Riita-asia siitä, oliko yksityisen osapuolen ja Stavangerin 
kunnan välillä sitovaa sopimusta alueen ostamisesta. 
Käräjäoikeus hylkäsi asian käsitelläkseen sen jälkeen 
kysymystä siitä, oliko saman alueen ostoa koskeva 
sopimus kunnan ja kahden muun osapuolen välillä 
vastoin ETA-sopimuksen valtiontukisääntöjä.  

21/02/2008 LG-2008-16104 Gulating Lagmannsrett (hovioikeus) 

Kleven Verft AS vastaan Samherji hf 

Kysymys laittoman tuen takaisinmaksusta. 

23/11/2007 LF-2007-51156 Frostating Lagmannsrett (hovioikeus) 

Synnøve Finden AS vastaan Norjan valtio / Norjan 
maatalous- ja ruokaministeriö 
Käräjäoikeuden mukaan määräys maidon hinnan 

12/02/2017 TOSLO-2015- 
76450 

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

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
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
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tasauksesta on laitonta valtiontukea ja määräys on pantu 
täytäntöön täytäntöönpanokiellon vastaisesti.  

Synnøve Finden AS vastaan Norjan valtio / Norjan 
maatalous- ja ruokaministeriö 

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

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

A/S Norske Shell vastaan Norjan valtio / Norjan 
valtiovarainministeriö 
 

22/03/2017 TOSLO-2016- 
109103 

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

Boreal Transport Nord AS vastaan Finnmarkin maakunta 10/12/2016 TOSFI-2016- 
4260 

Øst-Finnmark Tingrett (käräjäoikeus) 

Synnøve Finden AS vastaan Norjan valtio / Norjan 

maatalous- ja ruokaministeriö 

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

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

Aktieselskapet Saudefaldene vastaan 

Sentralskattekontoret for Storbedrifter ja Statkraft Energi 

AS 

04/09/2015 THAUG-2014- 
159852 

Haugaland Tingrett (käräjäoikeus) 

Nettbuss Sør AS vastaan Aust-Agderin maakunta 25/06/2015 13-176418TVI- 
AUAG 

Aust-Agder Tingrett (käräjäoikeus) 

Bjølve Bruk AS vastaan Statkraft Energi AS 05/06/2015 14-145950TVI- 

HARD 

Hardanger Tingrett (käräjäoikeus) 

Ventor Sp.Zoo vastaan Skatteoppkrever 

Utland/International Tax Collection Office 

28/01/2015 TSTAV-2014- 
5960 

Stavanger Tingrett (käräjäoikeus) 

Norfrakalk AS vastaan Norjan 
ympäristönsuojeluministeriö 
Korvausvaatimus taloudellisesta tappiosta EU:n 
päästökauppadirektiivin (direktiivi 2003/87/EY) 
virheellisen implementoinnin ja laittoman valtiontuen 
seurauksena. Tapaus koskee valtion korvausvastuuta 
ETA-sääntöjen virheellisen käytön ja implementoinnin 
seurauksena. Oikeuden johtopäätös oli, että valtio ei 
rikkonut ETA-sääntöjä, mikä olisi antanut kantelijalle 
oikeuksia, eikä vastuuta voida myöskään perustaa Norjan 
oikeuteen. Valtio vapautetaan siksi syytteistä. 

08/01/2014 TOSLO-2010- 
45497 

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

Hydro Aluminium AS ja Sør-Norge Aluminium AS vastaan 
Norjan valtio / Norjan valtiovarainministeriö 

Asia koskee kysymystä siitä, onko valtion vaatimus 

laittoman valtiontuen takaisinmaksusta vanhentunut. 

Valtio oli maksanut valtiontukea, joka ESAn mukaan oli 

ETA-sopimusten vastaista tukea.  

20/05/2011 TOSLO-2010- 
108577 

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

Vadheim Marin Fisk AS ja Vadheim Skjell AS vastaan Skatt 
Vest 
Kysymys SkatteFUNN-järjestelmän (ilmoitettu 
tukijärjestelmä) alaisesta vähennyksestä. ESAn T&K-tukia 
koskevien suuntaviivojen tulkinta. 

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

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

Norsk Frisør, Hud- og Stylistskole AS vastaan Norjan valtio 
ja verovirasto (Skattedirektoratet) 

09/02/2011 TOSLO-2010- 
141605 

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

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

Oslo Tingrett (käräjäoikeus) 

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

Fjordane Tingrett (käräjäoikeus) 

Noretyl AS vastaan Norjan valtiovarainministeriö 22/02/2010 TNETE-2009 

128197 

Nedre Telemark Tingrett (käräjäoikeus) 

Gauselparken AS vastaan Stavangerin kunta 11/01/2008 TSTAV-2006- 

155740 

Stavanger Tingrett (käräjäoikeus) 

Aktieselskapet Saudefaldene vastaan Geir Jostein 

Søndeland ja muut 

18/09/2007 TSTAV-2004- 
84901 

Stavanger Tingrett (käräjäoikeus) 

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

Sunnmøre Tingrett (käräjäoikeus) 

Kattekleiv Barnehage AS vastaan Notoddenin kunta Third 

party intervener: Private Barnehagers Landsforbund 

27/04/2006 05-031989TVI- 
TINN 

Tinn og Heddal Tingrett (käräjäoikeus) 

 

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/#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
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