
VENTILORDNING Del 1 2021 
Kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der 
statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn

Tre typer ordninger som er søkbare for tidsrommet nov.2020 tom feb. 2021;

1. Tap av Salgsinntekter (~18,4 mnok)

2. Tap av Varelager (~2      mnok)

3. Tap og Skade (ventil i ventilen) (~2      mnok)



Hvem kan søke?
• Kun Asker-registrerte foretak
• Kun foretak med definerte NACE-koder kan søke om kompensasjon for Tap av Salgsinntekter og Tap av Varelager
• Disse virksomheter skal kunne dokumentere årlig salgsinntekt på mellom 0,5mnok og 30mnok i siste ligning
• Virksomhet skal ha 2 eller flere ansatte. 
• Virksomheter med andre NACE-koder kan søke på Tap og Skade i kompensasjonsperioden gitt tap på mer enn kr 50.000
• (er du i tvil ønsker vi at du søker da din søknad kan gi uttelling samt at vi bygger kunnskap om de som faller utenfor)

Kontroll*
• Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden
• Virksomheter skal ikke motta ‘dobbel’ kompensasjon eks. gjennom andre statlige ordninger
• Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter
• Kompensasjonsperioden som gjelder er november 2020 t.o.m. februar 2021
• Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen
• Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges (200’ EUR rullerende 3 år)
• Innvilget kompensasjonsbeløp for alle ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til 

søknadsfristens utløp som er 1. april

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 1 april 2021, tildeling og utbetaling vil skje like over påske etter at søknadsfristen er gått ut

*) Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen rundt innvilget kompensasjonsbeløp.

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/


NACE Koder

Følgende NACE-koder (hovedbransje) er lagt til grunn for å kunne søke:

01-11 Landbruk og produksjon av mat – dog ikke 06 oljeutvinning
47 Butikkhandel – inkl. postordre og handel utenfor utsalgssted
55-56* Drift av hoteller, campingplasser, spisesteder, gatekjøkken, kantiner, catering og barer
73 Reklamebyrå og media
74 Design, fotograf-, takserings- og impresariovirksomhet
75 Veterinærtjenester
78 Rekruttering av arbeidskraft
79 Reise- og opplevelsesarrangører
82 Kombinerte kontortjenester og messe- og kongressvirksomhet. Annet
90 Kunstnere
92 Lotteri og totalisatorspill
93* Idrettsanlegg, treningssentra, fornøyelsesparker, fritidsvirksomhet ellers
94 Organisasjoner
95 Reparasjoner av data, elektronikk, sko og andre varer til personlig bruk
96 Vaskeri, renseri, frisering, renser, skjønnhetspleie og annen personlig tjenesteyting

*) Det er pt. noe uklart om det kommer en revidert statlig ordning (den generelle) som kan dekke flere typer kostnader 
eks. varelagersvinn - for nevnte periode. Dette regnes å bli avklart innen søknadsfristens utløp. 



NACE Koder

Følgende NACE-koder (hovedbransje) er ikke med i hovedordningen – kun Tap og Skade* ordningen:

06 olje
13-36, produksjon
41-43, bygg og vedlikehold
45 biler og motorsykler
46 engroshandel
49-52 transport
58-72 bøker, forlag, it, konsulent og rådgivning, utleie, regnskap, revisjon etc.
77 utleie og leasing av anleggsutstyr
80-81 etterforskning, vaktmester, rengjøring og beplantning
85-86 undervisning og helse
87-88 bofellesskap, barnehager, sosiale velferdsorganisasjoner

*) Det søknadene som er best begrunnet opp imot Korona forskriften og tilhørende tap & skade grunnet nedstenging har 
størst sjanse for kompensasjon. Marginaltillfeller, ‘sære’ omstendigheter, urimelig faller utenfor osv. er hovedhensikten.



Utvalgte NAC-koder
01-11 (utenom 06), 47, 
55, 56, 73, 74, 75, 78, 
79, 82, 90, 92, 93, 94, 

95, 96

KRITERIER
- Registrert i Asker og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok og lavere enn 30mnok
- Nedgang i omsetning i perioden november 2020 tom februar 2021 

(evt. siste 4 mnd. før nov. 20)

Tap av 
Salgsinntekter

(pott ~18,4 mnok)

Kun NACE-kode 
55-56-93

KRITERIER
- Registrert i Asker og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok  og lavere enn 30mnok
- Tap i perioden november 2020 tom februar 2021

Tap av Varelager og 
andre kostnader
(pott ~ 2 mnok)

Virksomheter med 
andre enn de utvalgte 

NACE-kodene

•KRITERIER 
- Registrert i Asker og min 2 ansatte
- Årlig omsetning høyere enn 0,5mnok og lavere enn 30mnok
- Tap høyere enn 50´ i perioden november 2020 tom februar 2021

Tap og Skade
(pott ~ 2 mnok)

HVILKE BRANSJER? KRITERIER HVA DE KAN SØKE



Eksempler:

• Restaurant SmakLøk:
• Omsetter for 10 mill

• Nedgang i omsetning fra nov20 – feb21: 1 mnok

• Tap i varelager pga utgått øl på dato: 0,5 mnok

• Søker både for omsetningssvikt og for tap i varelager for firmaer innenfor de valgte NACE kodene

• Busselskapet KjørerGladeFolk:
• Omsetter for 5 mnok

• Tap pga faste kostnader på 0,2mnok

• Søker om støtte for firmaer utenfor de valgte NACE kodene 


