
Hei Kenneth 
Her følger uttalelse fra vår advokat Ellen Cecilie Landgraff av 20.09.2017  vurdering er følgende: 

For at statsstøtteregelverket skal komme til anvendelse må alle seks vilkår for at støtte i 
utgangspunktet skal anses ulovlig, være oppfylt. Jeg går ikke inn på alle seks da disse forutsettes 
kjent. Vilkåret om at mottaker må være foretak, støtten må være selektiv, kunne virke 
konkurransevridende og påvirke samhandelen mellom avtalepartene vil bli berørt.  

Mottaker av støtten er Kirkenes Næringshage AS som må anses som et foretak i EØS-avtalens 
forstand. Støtten skal finansiere næringsutvikling i regi av næringshagen på bransjenøytral basis. Det 
kan derfor stilles spørsmål om støtten er selektiv, dvs favoriserer enkelte foretak eller bransjer. Siden 
den som mottar støtten er et bestemt foretak, legger jeg til grunn at vilkåret er oppfylt selv om 
støtten skal brukes generelt til fordel for etablerere uavhengig av bransje. Det kan videre ikke 
utelukkes at støtten vil kunne virke konkurransevridende ved at eventuelle andre aktører, 
konsulentmiljøer el.l. vil kunne tilby tilsvarende tjenester helt eller delvis.  

Jeg er imidlertid av den oppfatning at denne støttetildelingen med svært liten sannsynlighet vil kunne 
påvirke samhandelen mellom partene i EØS-avtalen, dvs mellom Norge og de andre medlemslandene 
i EU/EØS. Nyere ESA-avgjørelser har slått fast at så lenge samhandelspåvirkning må anses for å være 
marginal, vil ikke vilkåret være oppfylt. To av sakene er fra nord Norge. Den ene omhandler støtte til 
Finnmarkshallen i Alta hvor ESA fant at samhandelsvilkåret ikke var oppfylt.  

Det omsøkte prosjektet har her, som i de nevnte sakene, et høyst lokalt nedslagsfelt. Etter mitt syn er 
det derfor lite trolig at støttetildelingen til Kirkenes Næringshage vil ha noen effekt på aktiviteter i 
tilsvarende næringshager i andre EØS-land.  

Det vil følgelig ikke være nødvendig å følge statsstøtteregelverket, herunder regelverket for 
bagatellstøtte.  
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