Følgende vedlegg bør inntas i kontrakten mellom kommune/fylkeskommune og
utbygger:
Vedlegg: KMD’s retningslinjer
og
Vedlegg: ESA sin godkjennelse av notifisert støtteordning (ESA-notifisering) (No
219/14/COL)
eller
Vedlegg: Kommisjonsforordning (EU) No 651/2014 av 17. juni 2014
Gruppeunntaksforordningen (GBER)
1. Forslag til kontraktspunkt innledningsvis som regulerer motstrid mellom ulike
dokumenter:
«De dokumentene som inngår i kontrakten utfyller hverandre. Inneholder
kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre dokumenter
foran eldre. Løser ikke dette motstriden, gjelder spesielle bestemmelser foran generelle, og
bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser.
Uavhengig av dette, gjelder vedlegg …. (ESA-notifisering eller GBER) foran kontraktens
øvrige bestemmelser og dokumenter. Dersom reguleringen i denne kontrakten eller
vedleggene strider mot bilag …..(ESA-notifisering eller GBER), skal bilag ….. (ESAnotifisering eller GBER) derfor ha forrang.»
De etterfølgende forslagene til kontraktspunkter bør samles ett sted i kontrakten, eks. som
underpunkter i kontraktens punkt som regulerer kontraktsgjenstanden.
2. Forslag til kontraktspunkt om krav etter støtteregelverket:
«Kontrakten er underlagt det regelverk som til enhver tid gjelder for offentlige støtteordninger
fra blant annet staten og fylkeskommunen. Utbygger plikter derfor å etterleve kravene som
følger av ESA- notifisering (No 219/14/COL)Kommisjonsforordning (EU) No 651/2014 av
17. juni 2014 («Gruppeunntaket»), jf. også bilag […]. Denne plikten innebærer, men er ikke
begrenset til, å publisere vilkår for tredjepartstilgang i tråd med godkjenningens avsnitt 55 i
punkt 3.2.6 /Gruppeunntakets artikkel 52.
«Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utarbeidet en prisveileder for tredjepartstilgang.
(Denne er publisert på https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-tilbredbandsutbygging). Utbygger plikter å følge prisveilederen for tredjepartstilgang.»
Dersom Utbygger ikke etterlever pliktene angitt i dette punkt …., og/eller regelverket for
offentlige støtteordninger, jf. bilag […] skal Utbygger tilbakebetale det fulle beløpet som
Utbygger har mottatt under kontrakten. Denne plikten gjelder uavhengig av andre sanksjoner,
og uavhengig av årsaken til manglende oppfyllelse av kravet i dette punkt ….. .

3. Forslag til kontraktspunkt om plikt til å gi nødvendig informasjon i forhold til
støtteregelverket (gjelder for støtteordningen til og med tildeling 2019):
«Kommunen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har rett til å kontrollere Utbyggers
etterlevelse av forpliktelsene angitt i punkt [henvisning til avtalepunktet omtalt i punkt 2
ovenfor] om oppfyllelse av krav etter statsstøtteregelverket. Utbygger plikter å gi
opplysninger som er nødvendige for at Kommunen/fylkeskommunen/Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet skal kunne utføre slik kontroll.
Utbygger skal etterleve eventuelle krav stilt av Kommunen/Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet under kontraktsperioden som er nødvendige for å sikre at kravene
i statsstøtteregelverket overholdes.»
4. Forslag til kontraktspunkt om plikt til å gi nødvendig informasjon i forhold til
støtteregelverket (gjelder for støtteordningen fra og med tildeling 2020):
«Kommunen og fylkeskommunen har rett til å kontrollere Utbyggers etterlevelse av
forpliktelsene angitt i [henvisning til avtalepunktet omtalt i punkt 2 ovenfor] om oppfyllelse
av krav etter statsstøtteregelverket. Utbygger plikter å gi opplysninger som er nødvendige for
at Kommunen/fylkeskommunen skal kunne utføre slik kontroll.
Utbygger skal etterleve eventuelle krav stilt av Kommunen/fylkeskommunen under
kontraktsperioden som er nødvendige for å sikre at kravene i statsstøtteregelverket
overholdes.»

