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Bryssel, 2020-08-31 

 

Samråd om förslag på nya riktlinjer gällande de regionala statsstödsreglerna 
2022–2027 

 
Detta dokument sammanfattar kort vad regionalstöd är och syftar till att komplettera den 

förklarande bakgrundsinformationen som kommissionen tagit fram i samband med samrådet 

om utkastet till nya riktlinjer till de regionala statsstödsriktlinjerna. Samrådet är öppet till och 

med 30 september 2020 Vidare ämnar dokumentet vägleda i det kommande arbetet med att 

peka ut de svenska regioner/områden som ska omfattas av regionalstöd.  

 

Sammanfattning 

• Regionalstöd är en godkänd version av statsstöd som syftar till att främja lokalt näringsliv 

genom exempelvis subventioner eller liknande konkurrensfördelar. Generellt sett tillåts endast 

regionalt statsstöd i delar av EU med lägre levnadsstandard än genomsnittet eller i 

glesbefolkade områden. Vilka områden som omfattas och hur mycket stöd som kan ges 

fastställs i så kallade riktlinjer.  

• De nuvarande riktlinjerna för regionalstöd var ursprungligen endast för den nuvarande 

programperioden 2014–2020, men förlängdes i juli 2020 till och med 31 december 2021. 

• Kommissionen har öppnat ett samråd om utkastet till de nya riktlinjerna för 2022–2027. 

Samrådet är öppet till och med den 30 september.  

• Kriterierna för regionalstöd är detsamma i utkastet som i de nuvarande riktlinjerna, detta då 

kommissionen inte tidigare fått in starka synpunkter på dess utformning. Central Sweden 

bedömer därmed att utkastet inte innehåller några större förändringar med stor påverkan för 

medlemsregionerna.  

• Central Sweden vill dock flagga för att riktlinjer för stöd till bredbandsutbyggnad lyfts ut ur 

de kommande riktlinjerna då det nu finns separata riktlinjer för detta. Bredbandsriktlinjerna 

kommer också ses över under hösten och Central Sweden uppmanar redan nu sina 

medlemmar att överväga ett eventuellt svar på det kommande samrådet.  

• Slutligen vill Central Sweden belysa att kommissionen även föreslår en koppling mellan de 

områden som omfattas av regionalt statsstöd och Fonden för en rättvis omställning. I utkastet 

till nya riktlinjer föreslås att regioner som omfattas av fonden också kan omfattas av 

regionalstöd, om medlemsstaten i fråga begär detta (om övriga kriterier uppfylls). 

•  I Sverige omfattas idag regionerna Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland 

Härjedalen samt Dalarna, samt ett antal gränskommuner i Värmland, Gävleborg samt Västra 

Götaland. 

 

Bakgrund samrådet  

Generellt sett hindrar EU:s fördrag medlemsstaterna från att rikta statsstöd till vissa branscher eller 

näringsidkare då detta skulle motverkar den fria inre marknaden. Stöd är dock tillåtet under vissa 

omständigheter, exempelvis om aktören är verksam i ett på förhand utpekad region, ofta glest 
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befolkad. Ett sådant statsstöd kallas regionalstöd och innebär således att statsstödsreglerna i viss mån 

undantas och ger stat, kommun eller region möjlighet att stödja lokalt näringsliv genom subventioner 

eller liknande konkurrensfördelar.  

 

Kommissionen fastställer villkor och kriterier för vad som kan definieras som regionalstöd i form av 

riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att tillåta stöd till regional utveckling och samtidigt garantera lika 

konkurrensvillkor mellan medlemsstaterna. De nuvarande riktlinjerna gällde ursprungligen för 2014–

2020, men förlängdes den 2 juli 2020 till utgången av 2021. De nya riktlinjerna för statligt regionalstöd 

planeras att antas i början av 2021, för att medlemsstaterna ska ha tillräckligt med tid för att utarbeta 

och anmäla sina regionalstödskartor.  

 

Under sommaren 2020 publicerade kommissionen ett utkast på reviderade riktlinjer för 2022–2027, 

som bland annat tydligare lyfter fram kriterier kopplat till den gröna och digitala omställningen. 

Exempelvis föreslås produktion av brunkol och kol att inte längre kunna ta del av regionalstöd. Vidare 

tas även möjligheten att bevilja stöd till bredbands- och forskningsinfrastrukturer bort, eftersom dessa 

bestämmelser så vitt kommissionen vet inte används och eftersom det finns särskilda riktlinjer för 

dessa båda sektorer. Central Sweden vill här passa på att belysa att riktlinjerna för 

bredbandsstöd också är under revidering och att ett samråd om riktlinjerna för statsstöd 

kopplat till bredband planeras innan årsskiftet 2020/2021.  

 

Kommissionen önskar få in synpunkter på utkastet av de nya riktlinjerna, som finns att läsa i sin helhet 

här. Utöver detta kommer även ett sammanträde att hållas med medlemsstaterna, för att inhämta deras 

synpunkter på utkastet till riktlinjer.  

 

Vad är regionalstöd? 

Regelverket för regionalstöd består i dagsläget av följande fyra delar: 

• De bestämmelser som fastställs i artikel 107.3 a och 107.3 c i EUF-fördraget 

• De bestämmelser om regionalstöd som ingår i den allmänna gruppundantagsförordningen1. 

• Riktlinjerna för statligt regionalstöd 2014–20202 

• Regionalstödskartorna för 2014–20203, som var och en godkänts genom kommissionsbeslut 
men utarbetas i dialog med medlemsstaterna. Kartorna visar i vilka geografiska områden 
som företag kan få statligt regionalstöd och vilken andel av de stödberättigande 
investeringskostnaderna som kan finansieras (stödnivå). De stödberättigande kostnaderna är 
den del av de totala investeringskostnaderna som får beaktas för beräkningen av stödet. 

 

De regionalstöd som definieras i artikel 107, omfattas av två kategorier, så kallat A-stöd och så kallat 

C-stöd. A-stöd ges till regioner som har en ”onaturligt låg levnadsstandard”, det vill säga en NUTS-2 

region med 75% av BNP av EU:s genomsnitt under de senaste tre åren. Gällande C-stöd bör 

förhållandena för regionen vara sämre än det nationella genomsnittet. Definitionen för A-stöd utgår 

således ifrån ett EU-genomsnitt, medan C-stödet syftar att ge medlemsstater rätt att undanta stöd i 

regioner som med ett nationellt mått har större utmaningar.  

 
1 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/mojligheter-att-lamna-statsstod/den-allmanna-
gruppundantagsforordningen-gber/, giltig till utgången av 2023. 
2 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:SV:PDF 
3 https://nanopdf.com/download/european-commission-2_pdf 
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Det finns två (tre) sorters c-stödsregioner, förhandsdefinierade stödområden, vilket i sin tur omfattar 

områden som tidigare varit A-stödregioner men inte längre uppfyller de kraven områden som antingen 

är en NUTS 2-region med färre än 8 invånare per km2 eller en NUTS 3-region med färre än 12,5 

invånare per km2. Den andra typen av C-stödområden är så kallade icke-förhandsdefinierade och 

utgörs av områden som medlemsstaterna själva utser baserat på ett flertal kriterier. Dessa områden ska 

också pekas ut på statsstödskartan och även godkännas av EU-kommissionen. Följande kriterier 

definierar icke-förhandsdefinierade c-områden:  

 

a) Kriterium 1: Angränsande områden med minst 100 000 invånare4 i NUTS 2- eller NUTS 3-

regioner som har  

i. en BNP per capita under eller lika med genomsnittet för EU-27, eller  

ii. en arbetslöshetsgrad över eller lika med 115 % av det nationella genomsnittet. 

 

b) Kriterium 2: NUTS 3-regioner med färre än 100 000 invånare som har  

i. en BNP per capita under eller lika med genomsnittet för EU-27, eller  

ii. en arbetslöshetsgrad över eller lika med 115 % av det nationella genomsnittet.  

 

c) Kriterium 3: Öar eller angränsande områden som också är geografiskt isolerade (t.ex. halvöar 

eller bergsområden) som har 

i. en BNP per capita under eller lika med genomsnittet för EU27, eller  

ii. en arbetslöshetsgrad över eller lika med 115 % av det nationella genomsnittet, 

eller  

iii. färre än 5 000 invånare.  

 

d) Kriterium 4: NUTS 3-regioner, eller delar av NUTS 3-regioner, som utgör angränsande 

områden som gränsar till ett a-område eller som har en gemensam landgräns med ett land 

utanför EES eller Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta).  

 

e) Kriterium 5: Angränsande områden med minst 50 000 invånare5 som genomgår en 

omfattande strukturomvandling eller som är på kraftig tillbakagång relativt sett, förutsatt att 

sådana områden inte ligger i NUTS 3-regioner eller angränsande områden som uppfyller 

villkoren för att utses till förhandsdefinierade områden eller som kan utses i enlighet med 

kriterierna 1–46. 

 
4 Detta tröskelvärde för folkmängd sänks till 50 000 invånare för medlemsstater som har en icke 
förhandsdefinierad befolkningsandel för c-områden på mindre än 1 miljon invånare eller till 10 000 invånare 
för medlemsstater som har en nationell folkmängd på mindre än 1 miljon invånare 
5 Detta tröskelvärde för folkmängd sänks till 25 000 invånare för medlemsstater som har en icke 
förhandsdefinierad befolkningsandel för c-områden på mindre än 1 miljon invånare eller till 10 000 invånare 
för medlemsstater som har en sammanlagd folkmängd på mindre än 1 miljon invånare, eller till 5 000 invånare 
för öar eller angränsande områden som också är geografiskt isolerade. 
 
6 Vid tillämpningen av kriterium 5 måste medlemsstaten visa att området genomgår en omfattande 
strukturomvandling eller är på kraftig tillbakagång relativt sett genom att jämföra de berörda områdena med 
situationen i andra områden i samma medlemsstat, eller i andra medlemsstater på grundval av socioekonomiska 
indikatorer som avser statistik över företagsstrukturer, arbetsmarknader, hushållens räkenskaper, utbildning 
eller andra liknande indikatorer. För detta ändamål får medlemsstaten hänvisa till uppgifter från sitt nationella 
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Kriterierna i utkastet till nya riktlinjer är desamma som i de 

nuvarande riktlinjerna då kommissionen inte fått in några 

starka synpunkter under tidigare konsultationsprocesser. Det 

är således troligen svårt att försöka påverka just själva 

kriterierna och dess gränsvärden. Gällande kriterium 5 

finns dock ett nytt tillägg i utkastet, vilket innebär att 

medlemsstaterna kan utse områden som omfattas av 

Fonden för en rättvis omställning till icke-

förhandsdefinierade c-områden utan att ange de 

ytterligare skäl som vanligtvis krävs för tillämpningen av 

kriterium 5. Detta då kommissionen anser att förekomsten 

av en strukturomvandling kommer redovisas tillräckligt i 

respektive plan för en rättvis omställning. 

 

I Sverige omfattas följande regioner inom C-stöd enligt de 

nuvarande riktlinjerna: 

• Västernorrland 

• Härjedalen Jämtland 

• Västerbotten 

• Norrbotten 

• Dalarna 

 

Till dessa godkände även kommissionen Sveriges förslag om att 

lägga till de kommuner i Gävleborg, Värmland och Västra 

Götalands län som gränsar till en glest befolkad NUTS 3-region och 

uppfyller övriga kriterier i riktlinjerna. 

 

Den svenska lagstiftningen kring regionalstöd 

Sverige reglerar statligt regionalstöd genom ett flertal svenska 

förordningar, med grund i den europeiska lagstiftningen men med 

en utvidgad rapporteringsskyldighet till stat och region vid 

stödåtgärder. Svensk lagstiftning delar även in de regioner som 

beviljats som c-stödområden enligt regionalstödskartan i ytterligare 

 
statistikkontor eller andra erkända källor. För regioner som får stöd för en rättvis omställning krävs inte denna 
motivering eftersom strukturomvandlingen anses vara bevisad som en del av respektive plan för en rättvis 
omställning. 
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områden, i så kallade A- och B-områden7. I A-områden tillåts den högre procentandelen på 25% till 

medelstora företag och 35% till små företag. I B-områden gäller procentsatserna 20% för medelstora 

företag och 30% för små företag. 

 

Vad kan lyftas i inspel gällande samrådet till Näringsdepartementet? 

- Vikten av att inkludera regionerna i dialogen med kommissionen 

- Välkomna kommissionens förslag om att sammanlänka Fonden för en rättvis omställning och 

regionalt statsstöd 

- Uppmärksamma Näringsdepartementet på att vi är intresserade av översynen av riktlinjerna 

för bredbandsstöd 

 

Mer information: 

• De nuvarande riktlinjerna för regionalt statsstöd 2014-2020 

• Presslease och samrådet om utkastet till nya riktlinjer om regionalt statsstöd 2022-2027 

• Förklarande bakgrundsinformation från kommission tillhörande samrådet om utkastet till 

nya riktlinjer 

• Fördjupande rapport om statsstöd från Mid Sweden European Office (nuvarande North 

Sweden EU Office) 2019 

• Fördplanssamråd om utkastet till nya riktlinjer (stänger 30 september) 

• Färdplanssamråd om riktlinjer gällande statsstöd och bredbandsutbyggnad (stängt) 

 

 

 
7 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19991382-
om-stodomraden-for-vissa_sfs-1999-1382 
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