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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala 
klimatinvesteringar 

Utfärdad den 28 juni 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:517) om stöd till 

lokala klimatinvesteringar 

dels att 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse. 

7 §1    Stöd får inte ges till en åtgärd som 

1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan

författning eller enligt villkor i ett tillstånd, 

2. berättigar till elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

3. har påbörjats innan beslut i frågan om stöd har fattats,

4. är marknadsföring enligt definitionen i 3 § marknadsföringslagen

(2008:486), eller 

5. avser förvärv av en klimatbonusbil som berättigar till bonus enligt för-

ordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. 

8 §2    Stöd till företag får endast ges 

1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1

och i någon av artiklarna 36–41, 46–49, 56, 56a.1, 56a.3–14, 56b och 56c i 

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller  

2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU)

nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 

och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre 

betydelse. 

Trots första stycket 1 får stöd ges till företag i de fall då stödet för någon 

av de angivna åtgärderna överstiger de tröskelvärden som anges i artikel 4.1 

i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om stödet har godkänts av 

Europeiska kommissionen. 

Stödet får uppgå till högst 70 procent av företagets investeringskostnad. 

16 a §    En ansökan som avser en sådan åtgärd som anges i 8 § andra stycket 

ska prövas av Naturvårdsverket i enlighet med kommissionens meddelande 

Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020 (2014/C 

200/01). Om Naturvårdsverket bedömer att det finns förutsättningar för att 

ge stöd till åtgärden enligt denna förordning, ska verket enligt 12 § första 

1 Senaste lydelse 2017:815. 
2 Senaste lydelse 2017:815. 
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SFS 2018:1456 stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstöds-

regler lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regerin-

gen bestämmer.  

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018. 

På regeringens vägnar 

ISABELLA LÖVIN 

Magnus Moreau 

(Miljö- och energidepartementet) 
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