
 

 

 
 

Kunngjøring - kompensasjonsordning for næringsliv rammet av 
smitteverntiltak for desember 2021 (bagatellmessig støtte). 
 
Sarpsborg kommune er tildelt totalt 3.328.000 kroner fra staten i den 6.tildelingsrunden til 
tilskuddsordninger for lokalt næringsliv rammet av smittevernstiltak.  
 
Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i 
stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale 
eller nasjonale smitteverntiltak 
 
Fordelingen er gjort på grunnlag av antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter 
og reisearrangører. 
 
Sarpsborg kommune har besluttet å tildele tilskuddet som en kompensasjon for økonomisk 
tap i desember 2021. 
 
Kompensasjonsordningen omfatter i utgangspunktet bedrifter med følgende NACE-koder: 
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant  
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant  
56.101 Drift av restauranter og kafeer 
56.210 Cateringvirksomhet   
56.301 Drift av puber 
79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet  
93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker  

 
For bedrifter med kode 56.101 forutsettes det at stedet har innendørs sitteplasser i henhold 
til søknad som ligger til grunn for serveringsbevilling. 
 
Søknader fra bedrifter med andre NACE-koder, som anser seg rammet av restriksjoner på 
tilsvarende måte, vil bli vurdert. 
 
 
Søknad 
For å sikre raskest mulig saksbehandling, vil Sarpsborg kommune sende informasjonsbrev 
og søknadsskjema til de virksomhetene som er kvalifisert for kompensasjonsordningen.  
 
Selskap som mener at de kvalifiserer for kompensasjonsordningen og som ikke har mottatt 
informasjonsbrev fra Sarpsborg kommune, oppfordres til å henvende seg til kommunen på 
e-post: kathinka.messel@sarpsborg.com 
 
 
Beregning av kompensasjon: 
Den enkelte bedrift kan velge mellom to utregningsmodeller for kompensasjon: 
 
- Omsetningsnedgang for måneden desember 2021 sammenlignet med desember 2019.  
- Omsetningsnedgang for måneden desember 2021 sammenlignet med november 2021.  
 
Kompensasjonen vil bli gitt som en forholdsmessig andel av omsetningsnedgangen. 
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Salgsinntektene som blir oppgitt vil bli kontrollert mot godkjent regnskap når dette foreligger. 
Feilaktige opplysninger vil kunne medføre krav om tilbakebetaling og politianmeldelse. 
 
Søknadsskjema skal signeres av regnskapsfører eller revisor.  
 
Det vil bli satt et maksimalbeløp for tilskuddsordningen. Det kan foretas skjønnsmessige 
tildelinger til bedrifter der omsetningstap ikke er et hensiktsmessig beregningsgrunnlag. Det 
vil bli tilstrebet i størst mulig grad å likebehandle virksomhetene innenfor hver av kategoriene 
serveringsvirksomhet- og overnattingsvirksomhet. 
 
For denne tilskuddsordningen kreves at bedriften kan motta bagatellmessig støtte, se 
beskrivelse nedenfor. Noe av midlene kan bli overført til en egen kompensasjonsordning for 
reiselivsbedrifter som ikke kan motta bagatellmessig støtte. 
 
Bedrifter som skal motta tilskudd kan ikke være under avvikling eller insolvent. 
 
 
Frist  
Frist for innsending av skjema er: 20.01.2022 
Skjema sendes på e-post: kathinka.messel@sarpsborg.com  
 
 
Bagatellmessig støtte 
Bedriften må oppfylle vilkårene om bagatellmessig støtte, jf. forskrift av 14. november 2008 
nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former 
for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har 
mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår, jf. forordningens artikkel 3 
annet punkt.  
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