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02.04.2020 

 

INNLEDNING 

Myndighetene har etablert en statlig garantiordning for banklån til små og mellomstore bedrifter i Lov 

om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter med tilhørende Forskrift til lov om 

statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Ordningen skal bidra til at levedyktige 

bedrifter kan få likviditetshjelp når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning. 

Garantiordningen ble 02.04.2020 utvidet til også å gjelde større bedrifter. 

Låntaker blir gjennom dette dokumentet gjort kjent med sentrale vilkår i lov og forskrift som er 

relevant for låntaker, og det forutsettes at Låntaker selv setter seg inn i vilkårene.    

 

ORDNINGENS VARIGHET 

Garantiordningen gjelder kun for nye lån som er innvilget i tidsrommet fra 27. mars 2020 og frem til 1. 

juni 2020, jf. loven § 2, med.   

 

FOR HVILKE BEDRIFTER ER ORDNINGEN GJELDENDE? 

Ordningen gjelder for SMB-bedrifter med virksomhet i Norge og som har rett eller plikt til registrering i 

Foretaksregisteret. Dette betyr at bedriften (på konsolidert nivå) må  

a) sysselsette færre enn 250 personer,  

b) ha en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller  

c) ha en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. Ved beregningene etter (2) og (3) 

benyttes kurs 9,8511 kroner per euro.  

Ordningen gjelder videre kun for bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale 

markedsforhold, jf. loven § 3. Banken vurderer om disse vilkårene er oppfylt.  

 

Større bedrifter (fom.02.04.2020): 

Garantiordningen gjelder også lån til større bedrifter som på grunn av Covid-19-utbruddet står overfor 

en akutt likviditetsmangel. Med større bedrifter menes virksomheter som har rett eller plikt til 

registrering i Foretaksregisteret og som ikke oppfyller vilkårene i § 3.  

 

UTELUKKELSE AV BEDRIFTER FRA ORDNINGEN 

Det er et krav at bedriften ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, jf. forskriften § 

5. Med bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter, menes foretak der minst én av følgende 

hendelser har inntruffet: 
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a) for foretak med begrenset ansvar er mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende tapt på grunn 

av akkumulerte tap, 

b) for foretak der minst én deltaker har ubegrenset ansvar for foretaksgjelden, er mer enn halvparten 

av den bokførte kapitalen tapt som følge av akkumulerte tap, 

c) foretaket er konkurs etter konkursloven eller foretaket oppfyller vilkårene for å bli begjært konkurs 

av dets kreditorer, eller 

d) foretaket har mottatt krisestøtte og ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller 

foretaket har mottatt omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan. 

 

Større bedrifter (fom.02.04.2020): 

For større bedrifter skal i tillegg til vilkårene i første ledd også anses for å være i økonomiske 

vanskeligheter dersom foretaket i begge de to foregående årene har hatt: 

a) en bokført gjeld som utgjør 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen, og  

b) en EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1. 

 

LÅNETS FORMÅL 

Lånets formål skal være å gi tilgang til nødvendig likviditet for SMB-bedrifter i akutt likviditetsmangel 

som følge av Covid-19 utbruddet, direkte eller indirekte.  

Det er et krav at bedriften ikke ville hatt tilgang til lånefinansiering til dekning av utgifter og nødvendige 

investeringer for å sikre videre drift i lånets løpetid uten denne låneordningen, 

Formålet med lånet kan bare være dekning av løpende driftsutgifter (herunder utgifter til betjening av 

eksisterende gjeld) eller finansiering av investeringer. Dersom lånets formål er å finansiere 

investeringer, skal låntaker dokumentere at disse er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid.  

Lånet kan ikke benyttes til førtidig innfrielse eller nedregulering av eksisterende gjeld, verken til banken 

selv eller andre finansforetak, og banken skal sikre at lånet ikke benyttes til dette, jf. forskriften § 11. 

 

LÅNETS STØRRELSE OG BEGRENSNINGER 

Lånets størrelse kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, inkl. sosiale 

avgifter (dvs. arbeidsgiveravgift, innbetalt pensjon ol.) og lønnskostnader for ansatte og sosiale 

avgifter til innleid/engasjert personell, eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019. For låntakere som 

ikke har godkjent regnskap for 2019, benyttes årsregnskapet for 2018 som grunnlag. Hvis bedriften er 

etablert 1. januar 2019 eller senere, og lønnskostnader skal benyttes som beregningsgrunnlag, skal 

lånet ikke utgjøre mer enn bedriftens anslåtte lønnskostnader for de to første driftsårene.  

I særlige tilfeller, og med grunnlag i en likviditetsplan utarbeidet av låntaker som tallfester bedriftens 

likviditetsbehov knyttet til drift og investeringer, kan lånet likevel være høyere dersom dette er 

nødvendig for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 månedene.  

Lånebeløpet kan uansett ikke overstige kr 50 millioner, jf. loven § 5 og forskriften § 12. Maksimalt 

lånebeløp skal beregnes på konsolidert nivå.  

 

For større bedrifter (fom.02.04.2020): 

For større bedrifter, gjelder ikke det maksimale lånebeløpet nevnt i loven § 5 første ledd bokstav b, 

men i stedet en grense på 150 millioner kroner. For de samme bedriftene skal en likviditetsplan som 
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nevnt i loven § 5 annet ledd første punktum, omfatte bedriftens likviditetsbehov de neste 12 måneder. 

Finansforetaket kan i tilfelle innvilge et lån som ikke utgjør mer enn det laveste av behovet etter 

likviditetsplanen og grensen på 150 millioner kroner. 

 

LÅNEBETINGELSER OG LØPETID 

Lånet kan ikke ha lenger løpetid enn 3 år fra utbetalingstidspunktet. Lånet kan imidlertid gis kortere 

løpetid og forlenges innenfor nevnte 3 års ramme, jf. loven § 5 første ledd bokstav d).  

Banken skal for hvert lån tallfeste verdien for låntaker av redusert rente, og eventuelt også verdien av 

lempeligere sikkerhetskrav eller tilpasninger av andre betingelser. 

Nedbetalingslån kan gis med inntil 12 måneders avdragsfrihet.  

For låntakere under definisjon SMB, skal den årlige garantiprovisjonen utgjøre følgende prosentandel 

av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen: 

• 0,25 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år, 

• 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid lengre enn 1 år, og 

• 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon for forlengelse til inntil 

tre år. 

 

For større bedrifter (fom.02.04.2020): 

For låntakere som ikke faller inn under definisjonen av SMB, skal den årlige garantiprovisjonen utgjøre 

følgende prosentandel av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen: 

• 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år, 

• 1,00 prosent dersom lånet innvilges med løpetid lengre enn 1 år, og 

• 1,00 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon for forlengelse til inntil 

tre år. 

 

FORHOLDET TIL ANDRE STØTTEORDNINGER 

Bedrifter som søker om lån under ordningen, skal opplyse banken om bedriften tidligere har blitt tildelt 

statsstøtte i medhold av andre støtteordninger eller enkelttildelinger notifisert til og godkjent av EFTAs 

Overvåkningsorgan (ESA), eller i medhold av Kommisjonsforordning nr. 651/2014 

(gruppeunntaksforordningen). Lånesøker skal i tilfelle fremlegge dokumentasjon for støttetildelingen. 

Har lånesøker mottatt støtte som nevnt i første ledd, skal banken vurdere om, og i tilfelle opp til hvilket 

beløp, lånesøker i tillegg kan få et garantert lån. Ved vurderingen skal banken ta utgangspunkt i den 

aktuelle støtteordningen, enkelttildelingen, eller gruppeunntaksforordningen artikkel 8. 


