
 

VEDTEKTER FOR GARANTIINSTITUTTET FOR 

EKSPORTKREDITT (GIEK) 
 

Fastsatt ved kgl. res. 22. desember 1999. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.  

Endret ved departementsvedtak 20. juni 2000, 2. januar 2001, 1. mars 2005, 9. desember 

2005, 16. september 2008, 11. mai 2009, 9. september 2010, 22. mars 2011, 6. juni 2013, 1. 

januar 2015 og 1.mai 2015. 

 

Disse regler trer i kraft fra 1. januar 2000 og avløser bestemmelser i tidligere 

Stortingsvedtak, vedtekter av 14. februar 1994 med vedlegg, kongelig resolusjon av 

7. februar 1997 og instruks av 17. mars 1999. 

 

Myndighet til å foreta endringer i vedtektene for GIEK tilligger Nærings- og 

fiskeridepartementet i samråd med Finansdepartementet og Utenriksdepartementet. 

Nærings- og fiskeridepartementet kan også gi regler som utfyller disse vedtektene. 

 
 

GENERELLE REGLER 
 

§ 1 FORMÅL OG RAMMER 

 

1.1 GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Dette skal oppnås 

gjennom utstedelse av garantier på vegne av den norske stat.
1
 

 

1.2 GIEK kan i tillegg administrere andre garantiordninger som departementet bestemmer.
2
 

 

1.3 GIEK skal tilby avdekning av kommersiell og politisk risiko ved eksport og avdekning av 

politisk risiko ved investeringer i utlandet. 

 

1.4 GIEK skal tilby konkurransedyktige garantier ved eksport og investeringer og være et 

supplement til det private kommersielle forsikrings- og garantimarkedet.
3
  

 

1.5 GIEKs garantigiving skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende vedtak fattet av 

Stortinget, disse regler, tildelingsbrev og Norges internasjonale forpliktelser.
4
 

 

1.6 GIEKs samlede ansvar for hovedstol under poliser og tilsagn må ikke ved tidspunkt for 

utstedelse av nye tilsagn overstige den ramme Stortinget fastsetter. 
 

1.7 Følgende garantiordninger skal enkeltvis gå i balanse på lang sikt: GIEKs alminnelige 

garantiordning, garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs og 

garantiordningen for kraftintensiv industris kraftkjøp.
5
  

 

1.8 Følgende garantiordninger skal gå i balanse på lang sikt når det tas hensyn til statlig tilskudd 

til tapsdekning: Garantiordningen for investeringer i og eksport til utviklingsland og 

garantiordningen for eksport til og investeringer i SUS-landene og de baltiske land.
6
  

   

1.9 GIEK er en statlig forvaltningsbedrift og organiserer selv sin virksomhet. 
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1.10 Disse generelle regler gjelder for alle GIEKs ordninger med mindre annet er bestemt. 

 
 

§ 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

 

Balanse 

 

2.1 Med balanse for de ulike garantiordninger menes at det skal oppnås balanse mellom 

premier, gjenvinninger, finansinntekter og statlig tilskudd til tapsdekning på den ene siden, 

og administrasjonskostnader, finanskostnader og erstatningsutbetalinger på den andre siden. 

Regnskap for den enkelte garantiordning benyttes til å måle oppfyllelsen av balansekravet. 

Overføringer av kapital fra GIEK til statskassen skal synliggjøres i regnskapene for de ulike 

garantiordningene.
7
 

 

Risikodeling 

 

2.2 GIEK skal, hvis det er hensiktsmessig, søke å oppnå risikodeling og på annen måte søke å 

minimalisere fremtidige tap.
8
 

 

Risikonivå 

 

2.3 Risikoen vurderes på grunnlag av risikobildet på tilsagnstidspunktet.
9
 

 

2.4 Garantier kan gis i norske kroner, i andre valutaer som i alminnelighet anvendes i 

forbindelse med internasjonale forretninger eller i en annen valuta såfremt slik 

garantistillelse er hensiktsmessig av risikohensyn.
10

 

 

Premiefastsettelse 

 

2.5 For garantier skal det kreves premie som fastsettes på grunnlag av en vurdering blant annet 

av risikoens art og størrelse, premienivået i andre land og internasjonale avtaler om 

minimumspremier. Premiene må fastsettes slik at garantiordningene oppfyller 

balansekravene. 

 

Dekningssatser 

 

2.6 Ved dekning av kommersiell risiko kan garantien ikke overstige 90 pst. for den del av  

den totale kreditt som forfaller de første 8 år. Betalingsterminer som forfaller senere enn 8 år 

etter utbetaling av lånet kan dekkes fullt ut. Hvis garanti gis i form av generalgaranti kan 

inntil 95 pst. dekkes når særlige grunner foreligger. 

 

2.7 Politisk risiko kan dekkes med inntil 100 pst. 
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§ 3 GARANTIER FOR EKSPORT 

 

Generelt 

 

3.1 Med eksport forstås levering av varer og arbeids- og tjenesteytelser, herunder overdragelse 

av teknisk kunnskap, lisens- og patentrettigheter og lignende, når oppgjør skal skje fra 

utlandet.  

 

Det kan gis garantier i forbindelse med finansiering av eksporttransaksjoner som i betydelig 

grad fremmer norsk interesse. Med norsk interesse forstås eksporttransaksjoner med og i 

utlandet som fremmer norsk verdiskaping.
11

  

 

Det kan også gis garanti for følgende leveranser til norske kjøpere:  

- leveranser av utstyr til skip og flyttbare innretninger som bygges i utlandet  

- leveranser av skip, flyttbare innretninger og utstyr til slike når disse enhetene skal ha 

sin inntjening fra utenriksfart eller offshorevirksomhet.
12

 

 

3.2 Eksportgarantier dekker risiko for tap ved at inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller 

oppgjør eller overføring av oppgjør fra utlandet ikke finner sted som forutsatt. 

Eksportgarantier kan dekke både kommersiell og politisk risiko. 

 

Garantiens omfang 

 

3.3 Garanti kan stilles for avdekning av:
13

 

 

1. Risiko i forbindelse med kredittsalg 

2. Risiko i forbindelse med finansiering av kjøper 

3. Risiko i forbindelse med annen kredittgiving og lignende i tilknytning til norsk eksport 

4. Risiko i forbindelse med finansiering av eksportvarelagre samt produksjon og levering av 

eksportvarer under faste salgskontrakter 

5. Risiko i forbindelse med gjennomføring av kontrakter om leveranse som nevnt i § 3.1. 

Risiko i forbindelse med anbuds-, forskudds- og fullførelsesgaranti som et norsk foretak må 

stille overfor kjøper og risiko for at kjøper uberettiget utnytter den norske garanti. 

6. Risiko i forbindelse med salgsarbeid i utlandet og andre eksporttiltak 

7. Risiko i forbindelse med leveranser fra utenlandsk kontraktspart som skal inngå i leveranser 

fra norsk eksportnæring som nevnt i § 3.1 
 

 

3.4 Garanti som nevnt over kan gis for norsk eksport som er knyttet til kontrakt mellom 

utenlandske kontraktsparter på en slik måte at oppgjør til den norske eksportør er avhengig 

av betalingsinngangen fra den endelige avtaker. 

 

Garantimottaker 

 

3.5 Garantimottaker kan være enhver som får avdekket risiko som beskrevet i § 3.3.
14
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Delegasjon av avgjørelsesmyndighet 

 

3.6 GIEK kan ved garantigivingen delegere avgjørelsesmyndighet til private finansinstitusjoner 

som det deles ansvar med, særlig i forbindelse med avdekning av remburser og reforsikring 

av andre lands garantiinstitusjoner. 

 

Politisk risiko ved eksport 

 

3.7 Politisk risiko kan omfatte tap som følge av manglende kontraktsoppfyllelse som skyldes: 

 

1. Krig, indre uroligheter, grensesperringer, naturkatastrofer, nye lover, offentlige restriksjoner, 

ekspropriasjon, moratorier og lignende forhold i utlandet 

2. At en fremmed stat, offentligrettslig institusjon eller offentlig selskap ikke oppfyller sine 

kontraktsmessige forpliktelser. Som offentlig selskap kan også regnes selskap som det er 

alminnelig å anta vil bli støttet av staten i tilfelle betalingsvansker. 

3. Vedtak av norske eller utenlandske myndigheter eller lignende, for eksempel boikott 

4. Ustabilitet eller svikt i samfunns- og myndighetsfunksjonene som finner sted i forbindelse 

med politiske og/eller økonomiske omveltninger i vertslandet 

 

3.8 Dekning av politisk risiko omfatter også tap som oppstår ved tiltak som treffes fordi forhold 

som nevnt ovenfor antas å ville inntre. 

 

Kommersiell risiko ved eksport 

 

3.9 Kommersiell risiko kan omfatte tap som følge av at privat utenlandsk kontraktspart eller 

garantist blir betalingsudyktig eller av andre grunner, som ikke skyldes den norske 

kontraktsparts forhold, unnlater å oppfylle sine forpliktelser under vedkommende avtale. 

 

3.10 Hvor garanti gis direkte til bank, finansinstitusjon, garantiinstitusjon, syndikat e.l. i 

forbindelse med finansiering av norsk eksport, kan garantidekningen også omfatte 

manglende betalingsinngang som skyldes den norske kontraktsparts forhold. 

 

3.11 Dekning av kommersiell risiko omfatter også tap som oppstår ved tiltak som treffes fordi 

forhold som nevnt ovenfor antas å ville inntre. 

 

Særlig ved eksportgarantier 

 

3.12 Ved dekning av politisk risiko eller langsiktig risiko som omfatter uforholdsmessig store 

ansvarsbeløp i forhold til det GIEK normalt dekker, kan dekning likevel gis dersom særlige 

eksportpolitiske grunner foreligger eller risikoen anses for å være moderat. 

 
 

§ 4 INVESTERINGSGARANTIER 

 

Generelt 

 

4.1 Med investeringer forstås innskudd av kapital, produksjonsutstyr eller andre økonomiske 

ytelser i en bedrift. Lån til bedriften kan også regnes som investering. 

 

4.2 Investeringsgarantier dekker kun politisk risiko. 
 

4.3 Garantiperioden kan ikke overstige 20 år. 
 



 

Garantiens omfang 

 

4.4  Garanti kan stilles for avdekning av:
15

 
 

1. Risiko i forbindelse med selve investeringen 

2. Risiko i forbindelse med lån som ytes til bedriften i forbindelse med investeringen, eller når 

lånet har karakter av investering 

3. Risiko i forbindelse med garantiforpliktelser som investor overtar i forbindelse med 

investeringen kan også omfattes av garantien 

 

Garantimottaker 

 

4.5 Garantimottaker kan være enhver som får avdekket risiko som beskrevet i § 4.4.
16

 

 

Politisk risiko ved investeringer 

 

4.6 Politisk risiko kan omfatte tap som følge av: 

 

1. Ekspropriasjon, konfiskasjon eller lignende inngrep fra utenlandske myndigheters side 

2. Ødeleggelse av formuesgoder ved krigshandlinger, opprør eller lignende uroligheter og 

naturkatastrofer som ikke naturlig vil falle inn under en naturskadeforsikring 

3. Betalingsforbud, moratorier, valutarestriksjoner eller lignende hindringer for betaling eller 

overføring av kapital, renter eller utbytte 

4. Kontraktsbrudd fra vertslandets myndigheter 

5. Tap som følge av ustabilitet eller svikt i samfunns- og myndighetsfunksjonene som finner 

sted i forbindelse med politiske og/eller økonomiske omveltninger i vertslandet og som 

svekker forutsetningene for å kunne utnytte investeringen i den grad at den eller dens 

avkastning kan sies å ha gått tapt 

6. Vedtak av norske eller utenlandske myndigheter eller lignende, for eksempel boikott 

 
 

§ 5 STYRET 

 

Generelt 

 

5.1 GIEK ledes av et styre på inntil åtte medlemmer, hvorav syv oppnevnes av Nærings- og 

fiskeridepartementet. Et flertall av de ansatte kan kreve at ett styremedlem og en observatør 

med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Styremedlemmene oppnevnes for en 

periode på to år av gangen, med mindre Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer noe 

annet.
17

  
  

 

5.2 Godtgjørelsen til styremedlemmene, varamedlemmer og observatør fastsettes av Nærings- 

og fiskeridepartementet.
18

 
 

Styrets oppgaver og ansvar 

 

5.3 Styret har ansvaret for GIEK, leder dets virksomhet på statens vegne, og er ansvarlig overfor 

Nærings- og fiskeridepartementet. 
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5.4 Det tilligger styret blant annet å: 

- utvikle strategiske og operasjonelle mål for GIEK 

- avgjøre garantisøknader og krav om erstatning, samt fastsette vilkår 

- påse at GIEK har hensiktsmessig organisasjonsstruktur og interne styrings- og 

oppfølgingssystemer som sikrer at oppgavene utføres og pålagte mål nås 

(virksomhetsplanlegging, personalplanlegging, økonomistyring, utvikling av 

resultatindikatorer) 

- ha ansvar for budsjett, regnskap og økonomi for øvrig 

- ivareta rapportering til overordnede myndigheter 

- påse at GIEKs saksbehandlingsrutiner kvalitetsikres 

- påse at hovedinstruksen for økonomiforvaltningen blir fulgt 

 

5.5 Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter instruks for stillingen.
19

 

 

5.6 Styret kan delegere myndighet til administrerende direktør. Med styrets samtykke kan 

administrerende direktør delegere myndighet til andre av GIEKs ansatte. Dette gjelder også 

hvem som skal lede administrasjonen i administrerende direktørs fravær. 

 

Styrets beslutningsdyktighet 

 

5.7 Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer deltar. Har noen forfall og det finnes 

varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.
20

 

 

5.8 For gyldig beslutning kreves at minst fire medlemmer stemmer for beslutningen. Ved 

stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
21

 

 

Styrets møter 

 

5.9 Styret møtes så ofte som styrets leder finner det nødvendig, eller når det forlanges av to 

andre styremedlemmer. Det føres protokoll fra styrets møter. Eventuelle dissenser skal 

protokolleres. Protokollen underskrives av de av styrets medlemmer som var tilstede på det 

angjeldende møte.  Administrerende direktør paraferer protokollen. Utskrift av vedtatt 

protokoll skal sendes Nærings- og fiskeridepartementet etter hvert møte.
22

 

 
 

§ 6 GIEKs VIRKSOMHET 

 

6.1 GIEK forvalter følgende garantiordninger:
23

 

- Alminnelig garantiordning 

- Garantiordning for investeringer i og eksport til utviklingsland 

- Garantiordning for eksport til og investeringer i SUS-landene og de baltiske stater etter 

01.01.99 

- Gammel alminnelig garantiordning 

- Portefølje av gamle særlige garantiordninger 

- Garantiordning for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs 

- Garantiordning for kraftintensiv industris kraftkjøp 
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6.2 Nærings- og fiskeridepartementet kan tillegge GIEK å forvalte andre ordninger. 

 

 

 

§ 7 GIEKs ADMINISTRASJON 

 

Ansettelsesforhold 

 

7.1 GIEKs personale ansettes i tråd med statens personalreglement. 

 

Administrerende direktørs oppgaver og ansvar 
 

7.2  Administrerende direktør skal stå for ledelse av den daglige drift i samsvar med de 

retningslinjer og pålegg som styret gir. Administrerende direktør har ansvaret for at styrets 

vedtak effektueres. 

 
 

§ 8 GJENVINNING 

 

Generelt 

  

8.1 GIEK skal drive aktiv gjenvinning etter erstatningsutbetalinger både overfor private og 

offentlige debitorer og garantister m.v. 

 

8.2 GIEK skal konferere med Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet der 

gjenvinningsarbeidet vurderes å innebære handels-/utenrikspolitiske aspekter. 
 

 

Gjenvinningsarbeid i Parisklubben 

 

8.3 GIEK har rett til å delta i forhandlingene, både i Parisklubben og bilateralt, og har ansvar for 

å fremskaffe det nødvendige tallmaterialet og forestå gjennomføringen av inngåtte bilaterale 

avtaler. 

 
§ 9 TREKKFULLMAKT 

 

9.1 Når trekkfullmakt er gitt av Stortinget og når erstatningsutbetalinger ikke kan dekkes på 

annen måte, kan GIEK innfri statens rettslige forpliktelser ved å belaste Nærings- og 

fiskeridepartementets trekkfullmakt.  

 

9.2 Netto negativ saldo på trekkfullmakten registreres fortløpende som utlån i statsregnskapet. 

Det skal beregnes renter på lånet, og lånet nedbetales av de respektive garantiordningene. 

 
 

§ 10 REGNSKAP, BUDSJETT OG REVISJON 

 

10.1 GIEKs økonomiforvaltning skal være i samsvar med økonomireglementet for staten,  

hovedinstruks for økonomiforvaltning til styret i GIEK og regelverk for GIEKs 

garantiordninger. GIEK skal normalt følge bestemmelser om økonomistyring i staten, men 

har adgang til å fravike normalvilkårene og enkelte spesifiserte vilkår for statlig 

garantistillelse, jf. regelverket for GIEKs garantiordninger. 

  



 

10.2 GIEKs felles administrasjonsutgifter nettobudsjetteres. Det føres separat regnskap for disse 

der hver ordning dekker sin andel av de reelle utgiftene. Administrasjonsregnskapet føres 

etter kontantprinsippet og inngår i statsbudsjettet og statsregnskapet.  

 

10.3 Det skal føres separate regnskap for de ulike garantiordningene. Regnskapene føres etter 

prinsippene i regnskapsloven (dvs. utenom statsregnskap) så langt de passer.
24

 

 

10.4    Riksrevisjonen forestår den samlede revisjon av GIEKs virksomhet og rapporterer til 

    Stortinget. Dette er ikke til hinder for at GIEK i tillegg benytter annen ekstern revisjon. 

 
 

     § 11 RAPPORTERING 
 

11.1 GIEK skal avlegge årsberetning til Nærings- og fiskeridepartementet. Årsberetningen skal 

inneholde regnskap for perioden, inkludert en porteføljevurdering pr. 31.12. For fullstendig 

oversikt over rapporteringsplikter vises til Nærings- og fiskeridepartementets årlige 

tildelingsbrev. 

 

SÆRLIGE REGLER FOR GIEKs ULIKE 

GARANTIORDNINGER 
 

 

§ 12 ALMINNELIG GARANTIORDNING
25

 

 

12.1 Alminnelig garantiordning avdekker all politisk og kommersiell risiko, med unntak av den 

kommersielle risiko som ifølge EØS-regelverket er definert som markedsmessig risiko. 
 

 

§ 13 GARANTIORDNING FOR INVESTERINGER I OG EKSPORT TIL 

UTVIKLINGSLAND 

 

Geografisk anvendelse 

 

13.1 Garanti etter disse reglene kan gis for norske investeringer i og eksport til land som av 

OECD er definert som lavere mellominntektsland, lavinntektsland og minst utviklede land. 

 

13.2 Ordningen skal primært dekke land og regioner som er gitt høy prioritet i norsk bistand. 

 

13.3 Garantien kan gis når risikoen som er forbundet med kreditten medfører at vedkommende 

risiko ikke anses egnet for dekning under GIEKs alminnelige ordning, men hvor det av 

bistandspolitiske grunner kan være ønskelig å tilgodese særlig utviklingsfremmende 

prosjekter.  

 

Investeringsgarantier 

 

13.4 Det forutsettes at det normalt foreligger tillatelse fra vedkommende utviklingslands 

myndigheter for overføring av kapital, renter og utbytte i form av generell lovgivning, 

multilateral eller bilateral avtale om beskyttelse av investeringer. 
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13.5 Garantimottaker skal betale en garantipremie som avhenger av hvilke risikotyper garantien 

omfatter. 

Eksportgarantier 

 

13.6 Ordningen dekker både kommersiell og politisk risiko.
26

  
  

13.7 Dersom gjelden skal betjenes fra innenlandske kilder og landet ikke har fullt ut konvertibel 

valuta, forutsettes det at mottakerlandets myndigheter normalt gir garanti eller avgir en 

erklæring om at debitor kan omveksle lokal valuta til internasjonal konvertibel valuta og 

overføring av den nødvendige valuta ut av landet. Et slikt krav kan fravikes dersom landets 

lovgivning gir slik beskyttelse. 

 

Andre bestemmelser 
 

13.8 GIEK skal i forbindelse med garantistillelse notifisere garantitilsagn overfor OECD i 

henhold til internasjonale regler og praksis. 

 

13.9 Til dekning av tap under garantiordningen er det opprettet et grunnfond. Grunnfondet 

plasseres på en egen konto i Norges Bank som administreres av GIEK. GIEK skal overføre 

garantipremier mottatt fra investor/eksportør til grunnfondet inntil det når sin vedtatte 

størrelse.
27

  

Administrasjon av ordningen 

 

13.10 Gjenvunnet erstatningsbeløp skal tilføres grunnfondet inntil det når sin vedtatte størrelse.
28

  

 

13.11 Søknad om garanti sendes GIEK. Dersom søknad om garanti mottas av NORAD, sendes 

denne straks over til GIEK. GIEK vurderer søknaden under alminnelig ordning. Hvis 

risikoen er akseptabel her, behandles søknaden under denne ordningen. Hvis søknaden ikke 

kvalifiserer under alminnelig ordning, vurderes søknaden under U-landsordningen. GIEK 

vurderer om de ønsker å forelegge prosjektet for NORAD for vurdering av om prosjektet er 

utviklingsfremmende. Ved slik fremleggelse meddeler NORAD deretter GIEK skriftlig sin 

beslutning. 

 

13.12 Dersom GIEK finner risikoen akseptabel og NORAD, dersom prosjektet er forelagt dem, 

anbefaler prosjektet, behandler GIEK søknaden og utarbeider tilsagn om garanti. 

Poliseutstedelse, premiebetaling mv. følger GIEKs vanlige bestemmelser. 

 

13.13 Dersom NORAD er forespurt og ikke anbefaler prosjektet, meddeler GIEK søkeren at 

søknaden er avslått. 

 

13.14   Dersom GIEK vurderer risikoen som uakseptabel også under U-landsordningen, underrettes 

NORAD om dette. NORAD gis rett til å henvise søknader avslått av GIEK til Nærings- og 

fiskeridepartementet. Saken skal forelegges Utenriksdepartementet ved Utviklingsministeren 

til uttalelse før endelig beslutning tas av Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

13.15 Dersom GIEK velger å ikke forelegge prosjektet for NORAD, skal saken uansett oversendes 

NORAD for orientering etter at beslutning er fattet i GIEK. 
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§ 14 GARANTIORDNING FOR EKSPORT TIL OG INVESTERINGER I SUS-LANDENE 

OG DE BALTISKE LAND 

 

Geografisk anvendelse 

 

14.1 Garanti etter disse reglene kan gis ved norske investeringer i og eksport til de baltiske stater 

og land som har sprunget ut av den tidligere Sovjetunionen, de såkalte SUS- landene. 

 

Administrasjon av SUS/Baltikum-ordning etter 01.01.99 

 

14.2 Bevilgning til risikoavsetning for det enkelte år skal båndlegges når tilsagn gis der premien 

settes lavere enn den premien GIEK normalt ville tatt. De båndlagte beløp plasseres på 

konto i Norges Bank tilknyttet konsernkontoordningen, delkonsern fond.   

 

14.3 Det skal foretas årlig avregning av bevilget beløp til risikoavsetning ved at den del av den 

årlige bevilgning som ikke er båndlagt ved tilsagn eller disponert til poliser ved utløpet av 

året, tilbakeføres til statskassen. 

 

14.4 Båndlagte beløp som frigis ved bortfalte eller annullerte tilsagn fra tidligere årganger, skal 

rapporteres fortløpende til Nærings- og fiskeridepartementet som grunnlag for tilbakeføring 

til statskassen. 
 

 

§ 15 GARANTIORDNING FOR BYGGELÅN TIL SKIP, FARTØY OG 

INNRETNINGER TIL HAVS
29

 

 

Anvendelse 

 

15.1 Garanti etter disse reglene kan gis for lån til til selskap lokalisert i Norge for følgende 

aktiviteter:
30

 

- Bygging eller ombygging av skip. Med skip forstås det som til enhver tid omfattes av 

OECDs definisjon av begrepet 

- Bygging eller ombygging av fartøy under 100 brutto tonn som kan registreres i norsk 

skipsregister og som skal brukes i næring 

- Bygging eller ombygging av fartøy uten fremdriftsmaskineri 

- Bygging, ombygging eller sammenstilling av innretninger til havs eller produksjon av 

vesentlige underleveranser til disse 

Garantiens omfang 

 

15.2 Det er et vilkår for å oppnå garanti at kjøper innbetaler en andel, normalt minimum 20 pst. 

av kontraktssummen i løpet av byggeperioden. Andelen bestemmes av GIEKs 

risikovurdering av forhold som anses relevante i hver enkelt sak. Risikofaktorer som 

vurderes er bl.a. antakelser om verftets gjennomføringsevne og finansieringsbehov gjennom 

byggeperioden, vurdering av teknisk risiko relatert til byggeprosjektet, finansiell soliditet 

hos kjøper og tilfredsstillende opplysninger vedrørende kjøperens finansieringsplan for 

fartøyet.
31
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 Endret ved departementsvedtak 1. mai 2015. 



 

 

15.3 GIEK kan dekke risiko i forbindelse med byggelån med inntil 50 pst. 

 

15.4 Garantien skal gis på pari passu basis med en tilfredstillende bank eller finansinstitusjon. 

  

15.6  Betaling for risiko skal minimum være den samme som medvirkende bank eller 

finansinstitusjon krever.  

 

15.7 Risiko avdekning kan kun gis i tilfelle hvor det dokumenteres at kjøpet av det aktuelle 

skipet, fartøyet eller innretningen er finansiert på en tilfredsstillende måte.
32

 

 

15.8  Byggelånet skal være relatert til kostnader som påløper i det prosjekt kontrakten gjelder og 

skal senest forfalle til betaling ved avslutning av prosjektet.
33

 

 

Administrasjon 

 

15.9  Kostnadene ved administrasjon av ordningen skal dekkes av ordningens likviditetsreserver. 

Dersom disse ikke er tilstrekkelige til å dekke administrasjonskostnadene, kan GIEK trekke 

på særskilt trekkfullmakt for denne ordning. 

 

15.9  Innbetalte premier og gebyrer settes inn på egen konto for ordningen. 

 

15.10 Ved eventuelle erstatningsutbetalinger på garantipoliser gitt under denne ordning skal 

likviditetsreserver under ordningen benyttes før eventuelle trekk på den særskilte 

trekkfullmakt. 

 

15.11 Departementet fastsetter årlig en ramme for GIEKs totale engasjement på avdekning av 

byggelån. 
 

 

§ 16 GARANTIORDNING FOR KRAFTINTENSIV INDUSTRIS KRAFTKJØP
34

 

 

Rammebetingelser 

 

16.1 Garantier etter disse reglene kan gis for kraftintensiv industris kjøp av kraft på langsiktige 

vilkår. Det stilles følgende rammebetingelser:  

- Garantier kan gis til enkeltvirksomheters kraftkjøp eller til kraftkjøp foretatt av en 

sammenslutning av virksomheter (konsortier) innenfor kraftintensiv industri. 

- Garantier kan stilles både overfor kraftselger og banker eller andre långivere som 

finansierer kraftkjøpet. GIEK garanterer ikke for at kraftselger oppfyller sine plikter etter 

en langsiktig kraftavtale.  

- Kraftavtaler det garanteres for må være inngått med en kraftselger i EØS-området. Dette 

inkluderer både omsettere av kraft og kraftprodusenter.  

- En kraftavtale må ha en varighet på minst syv år for å bli omfattet av ordningen. Det kan 

ikke garanteres for kraftavtaler med en varighet på mer enn 25 år.  

 

Garantiens vilkår 
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16.2 Garantier skal inngås på ordinære forretningsmessige vilkår og i tråd med EØS-avtalens 

regler for statsstøtte. 

 

16.3 I de tilfellene der GIEK har stilt garanti, må overdragelse eller annen disposisjon over 

kraftavtalen godkjennes av GIEK, som da vil vurdere vilkårene i garantiavtalen for å sikre at 

ordningen er på forretningsmessige vilkår. 

 

Garantiens omfang 

 

16.4 Garantier kan til enhver tid maksimalt dekke 80 pst. av den underliggende forpliktelsen som 

garantien svarer mot. 

 

16.5 Ved mislighold kan GIEKs tapsdekning maksimalt utgjøre 80 pst. av det tapet som oppstår. 

 

 
 


