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Herr minister, 

 

1. FÖRFARANDE 

 

(1) Genom en elektronisk anmälan av den 30 juni 2006, registrerad hos kommissionen 
samma dag, anmälde de svenska myndigheterna sin regionalstödskarta för perioden 
1 januari 2007–31 december 2013.  

(2) Kommissionen begärde ytterligare upplysningar genom en skrivelse av den 11 
augusti 2006 (D/56958), vilket de svenska myndigheterna lämnade i en skrivelse av 
den 11 september 2006, registrerad hos kommissionen samma dag (A/37090). 

(3) Kommissionen begärde ytterligare upplysningar genom en skrivelse av den 27 
oktober 2006 (D/59257), vilket de svenska myndigheterna lämnade i en skrivelse av 
den 28 november 2006, registrerad hos kommissionen samma dag (A/39655).  
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(4) Den 21 december 2005 antog kommissionen riktlinjer för statligt regionalstöd för 
2007–20131 (nedan kallade riktlinjerna). Enligt punkt 100 i riktlinjerna bör varje 
medlemsstat i enlighet med artikel 88.3 i fördraget till kommissionen anmäla en 
regionalstödskarta som omfattar hela medlemsstatens territorium och som avser 
perioden 2007–2013. Enligt punkt 101 kommer den godkända regionalstödskartan 
att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, och betraktas som en 
integrerad del av riktlinjerna.    

2. BESKRIVNING 

(5) Under perioden 1 januari 2000–31 december 20062 var regioner som 15,9 % av den 
svenska befolkningen stödberättigade enligt undantaget i artikel 87.3 c i EG-
fördraget. De svenska myndigheterna föreslår för perioden 2007–2013 att regioner 
som omfattar 15,3 % av befolkningen3

 bör vara berättigade till regionalt 
investeringsstöd enligt undantaget i artikel 87.3 c i EG-fördraget och ett stödtak på 
10 %  eller 15 %  bruttobidragsekvivalent4. 

(6) De föreslagna stödtaken gäller för stora företags investeringar. För medelstora 
företag5 kan dessa stödtak höjas6 med 10 procentenheter och för små företag7 med 
20 procentenheter. 

(7) De svenska myndigheterna föreslår ett antal regioner som berättigade till regionalt 
investeringsstöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget med motiveringen att de 
uppfyller villkoren i minst en av punkterna 30 b, c eller h i riktlinjerna. 

 

2.1. Regioner med låg befolkningstäthet som föreslås som stödberättigade 
enligt artikel 87.3 c under hela perioden 2007–2013 

(8) Följande NUTS-III-regioner föreslås i sin helhet och i egenskap av regioner med 
låg befolkningstäthet vara stödberättigade enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget under 
hela perioden 2007–2013 med ett stödtak på 15 % bruttobidragsekvivalent, dock 
med undantag för tätorterna8 Luleå, Umeå och Sundsvall, som tillsammans har 170 
096 invånare.  

                                                 
1  Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013, EUT C 54, 4.3.2006, s. 13. 

2  Kommissionens beslut av den 17 april 2000 om statligt stöd N 639/1999 – Sverige – 
regionalstödskarta 2000–2006 (SG(99) D/103189). 

3  Alla uppgifter om befolkningsmängdi detta beslut avser förhållandena den 31 december 2005. 
4  BBE – bruttobidragsekvivalent. 
5  Enligt definitionen i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 

om ändring av förordning (EG) 70/2001, EUT L 63, 28.2.2004, s. 22, eller någon senare förordning. 
6  Utom för stöd inom transportsektorn och stöd till stora investeringsprojekt.  
7  Se fotnot 5. 
8  Definitionen på tätort är den som används i Statistiska centralbyråns publikation "Tätorter 2005" av 

den 31 december 2005. 
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Invånare/km² Föreslagen befolkning 

– SE071 Västernorrland  9   194 573 
– SE072 Jämtland  2,6   127 028 
– SE081 Västerbotten  3,3   182 177 
– SE082 Norrbotten  2,1   206 282 
– Föreslagen befolkning totalt    710 060 

 
2.2. Artikel 87.3 c-regioner som föreslås för hela perioden 2007–2013 

(9) Delar av följande NUTS-III-regioner föreslås vara stödberättigade enligt artikel 
87.3 c i EG-fördraget under hela perioden 2007–2013 med ett stödtak på 15 % 
bruttobidragsekvivalent:  

Folkmängd9 
– SE062 Dalarna: 

Kommun 
Malung   10 513 
Orsa     7 020 
Vansbro     7 061 
Älvdalen     7 445 
Mora   20 212 
Ludvika   25 537 
Smedjebacken  10 812 
Rättvik   10 886 
Avesta   21 954 
Hedemora  15 494 
Dessa kommuner har tillsammans 136 934 invånare. 

 

– SE063 Gävleborg:    
Kommun 
Ljusdal   19 384 
Bollnäs   26 237 
Hudiksvall  37 004 
Nordanstig    9 847 
Ovanåker   11 873 
Söderhamn  26 506 
Hofors   10 197 
Ockelbo     6 051 
Dessa kommuner har tillsammans 147 099 invånare. 

 

– SE061 Värmland:    
Kommun 
Torsby   12 960 

                                                 
9  Folkmängd den 31 december 2005. 



4 

Arvika   26 265 
Eda      8 601 
Filipstad   11 017 
Hagfors   13 337 
Munkfors     3 995 
Sunne   13 586 
Kristinehamn  23 899 
Stofors     4 542 
Årjäng     9 800 
Säffle   16 080 
Dessa kommuner har tillsammans 144 082 invånare. 

– SE024 Örebro:     
Kommun 
Hällefors     7 627 
Ljusnarsberg    5 317 
Karlskoga  30 185 
Degerfors   10 093 
Laxå     6 136 
Dessa kommuner har tillsammans 59 358 invånare. 

– SE025 Västmanland:    
Kommun 
Fagersta   12 270 
Norberg     5 866 
Skinnskatteberg    4 761 
Dessa kommuner har tillsammans 22 897 invånare. 

– SE093 Kalmar:    
Kommun 
Västervik   36 505 
Vimmerby  15 613 
Hultsfred   14 456 
Högsby     6 066 
Dessa kommuner har tillsammans 72 640 invånare. 

(10) Delar av följande NUTS-III-region föreslås vara stödberättigade enligt artikel 
87.3 c i EG-fördraget under hela perioden 2007–2013 med ett stödtak på 10 % 
bruttobidragsekvivalent: 

– SE0A2 Västra Götaland:   
Kommun 
Bengtsfors  10 225 
Dals-Ed     4 891 
Åmål   12 737 
Mellerud     9 638 
Färgelanda    6 824 
Karlsborg     6 898 
Töreboda     9 470 
Gullspång    5 595 
Mariestad   23 895 
Dessa kommuner har tillsammans 90 173 invånare. 



5 

3. BEDÖMNING 

(11) Enligt bilaga V till riktlinjerna tilldelades Sverige en sammanlagd 
regionalstödsberättigad befolkningsandel på 15,3 % för perioden 2007–2013 med 
stöd av undantaget i artikel 87.3 c i EG-fördraget. Den 31 december 2005 hade 
Sverige 9 047 752 invånare. Den stödberättigade andelen av befolkningen uppgår 
därför till högst 1 384 306 invånare under perioden 2007–2013. 

 

3.1. Artikel 87.3 c: regioner med låg befolkningstäthet som föreslås för hela 
perioden 2007–2013 

(12) I punkt 30 b i riktlinjerna anges att regioner med låg befolkningstäthet utgörs av 
NUTS III-regioner med en befolkningstäthet som är lägre än 12,5 invånare per km2.  

(13) Följande NUTS-III-regioner har en befolkningstäthet som är lägre än 12,5 invånare 
per km2:  

Invånare/km²   Folkmängd 
– SE071 Västernorrland  9   243 736 
– SE072 Jämtland  2,6   127 028 
– SE081 Västerbotten  3,3   257 652 
– SE082 Norrbotten  2,1   251 740 
– SE072  Dalarnas  6   275 755 
– Sammanlagd befolkning:             1 155 911 

(14) De svenska myndigheterna föreslår följande NUTS-III-regioner i sin helhet: SE071 
Västernorrland, SE072 Jämtland, SE081 Västerbotten och SE082 Norrbotten, med 
undantag för tätorterna Luleå, Umeå och Sundsvall, som stödberättigade enligt 
punkt 30 b i riktlinjerna med ett stödtak på 15 %. Det föreslagna området har 
sammanlagt 710 060 invånare, vilket motsvarar 7,85 % av den svenska 
befolkningen.  

(15) Samtliga regioner hör till NUTS-III-regioner med en befolkningstäthet som är lägre 
än 12,5 invånare per km2. Kriterierna i punkt 30 b i riktlinjerna är alltså uppfyllda. 

 

3.2. Artikel 87.3 c-regioner som föreslås för hela perioden 2007–2013 

(16) Enligt punkt 30 c i riktlinjerna kan medlemsstaterna välja regioner som utgör 
angränsande områden med en befolkning på minst 100 000 invånare och som ligger 
i NUTS II- eller NUTS III-regioner som har antingen en BNP per invånare som 
understiger genomsnittet i EU-25 eller som har en arbetslöshetsgrad som överstiger 
115 % av det nationella genomsnittet. 

(17) Följande föreslagna NUTS-III-regioner har alla en BNP per invånare som 
understiger genomsnittet i EU-25 eller en arbetslöshetsgrad som överstiger 115 % 
av det nationella genomsnittet: 
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BNP10   Arbetslöshet 
– SE063 Gävleborg:   95,27%  153,0 % 
– SE025 Västmanland:   99,80% 
– SE062 Dalarna   99,97%  116,8 %  

(18) De svenska myndigheterna föreslår i enlighet med punkt 30 c i riktlinjerna ett 
angränsande område med ett stödtak på 15 % som sträcker sig över de tre 
ovannämnda NUTS-III-regionerna. Följande kommuner ingår i området: SE063 
Gävleborg: Ljusdal, Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker, 
Söderhamn och Ockelbo. SE025 Västmanland: Fagersta, Norberg och 
Skinnskatteberg; SE062 Dalarna: Malung, Orsa, Vansbro, Älvdalen, Mora, 
Ludvika, Smedjebacken, Rättvik, Avesta och Hedemora. Området har sammanlagt 
306 930 invånare. 

(19) SE062 Dalarna uppfyller inte bara kriteriet avseende BNP under genomsnittet i EU-
25, utan även kriteriet avseende låg befolkningstäthet. 

(20) Det angränsande området har sammanlagt 306 930 invånare, vilket motsvarar 
3,39 % av den svenska befolkningen. 

(21) De svenska myndigheterna tillämpar stödnivån på 15 % bruttobidragsekvivalent 
korrekt, eftersom alla de berörda NUTS-III-regionerna har en BNP som understiger 
genomsnittet i EU-25. 

(22) Den föreslagna regionen utgör ett angränsande område med en befolkning på minst 
100 000 invånare och ligger i NUTS-III-regioner som har en BNP per invånare som 
understiger genomsnittet i EU-25. Kriterierna i punkt 30 c i riktlinjerna är därmed 
uppfyllda. 

 

3.3. Övriga artikel 87.3 c-regioner som föreslås för hela perioden 2007–2013 

(23) Enligt punkt 30 h i riktlinjerna kan medlemsstaterna i välmotiverade fall också välja 
andra regioner som utgör angränsande områden med en befolkning på minst 50 000 
invånare och som genomgår en omfattande strukturomvandling eller som är på 
kraftig tillbakagång relativt sett i förhållande till andra jämförbara regioner. 
Medlemsstater som vill utnyttja denna möjlighet skall visa att beviljandet av 
regionalt investeringsstöd i den berörda regionen är motiverat med hjälp av erkända 
ekonomiska indikatorer och jämförelser med situationen på gemenskapsnivå. 

(24) De svenska myndigheterna har anmält två regioner som utgör angränsande områden 
med en befolkning på minst 50 000 invånare. De svenska myndigheterna 
motiverade valet av dessa områden med hjälp av erkända ekonomiska indikatorer 
och jämförelser med situationen på gemenskapsnivå. Nedan följer en kort 
sammanfattning av de svenska myndigheternas motivering. 

                                                 
10  Uppgifter från Eurostat för åren 2001–2003. 
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(25) Det angränsande området har sammanlagt 366 243 invånare, vilket motsvarar 
4,05 % av den svenska befolkningen. 

(26) Kommissionen anser att de svenska myndigheterna, med de skäl som sammanfattas 
i det följande, har visat att beviljandet av regionalt investeringsstöd i Västra 
Götaland och Kalmar är välmotiverat i enlighet med punkt 30 h i riktlinjerna.  

Kalmar 

(27) De svenska myndigheterna har anmält ett angränsande område i NUTS-III-regionen 
SE093 Kalmar med kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Högsby, 
som tillsammans har 72 640 invånare, med ett stödtak på 15 % 
bruttobidragsekvivalent. 

(28) NUTS-III-regionen Kalmar hade under perioden 2001–2003 en genomsnittlig BNP 
per invånare på 98,97 % av genomsnittet i EU-25. De svenska myndigheterna 
uppger att Kalmar län har en BRP på 87 %11 av det nationella genomsnittet. De 
föreslagna kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Högsby har en lägre 
BRP än länet som helhet, särskilt Hultsfred med endast 64 % av det nationella 
genomsnittet och Högsby med 50 % av det nationella genomsnittet.  

(29) Västervik har en högre arbetslöshetsgrad (144 % av det nationella genomsnittet) 
och sysselsättningen ökar långsammare än i Kalmar län som helhet. 

(30) Dessutom minskar befolkningen i Kalmar län. Den relativa minskningen sedan 
1995 är 4 %. Endast en liten del av befolkningen i Kalmar län har högre utbildning, 
särskilt i Vimmerby med endast 20 % jämfört med 27 % i Kalmar län och 35 % på 
nationell nivå. 

(31) De svenska myndigheterna tillämpar stödnivån på 15 % bruttobidragsekvivalent, 
eftersom den berörda NUTS-III-regionen har en BNP som understiger genomsnittet 
i EU-25.  

Värmland-Örebro-Västra Götaland 

(32) De svenska myndigheterna har anmält ett angränsande område som sträcker sig 
över följande tre NUTS-III-regioner: SE061 Värmland, SE024 Örebro och SE0A2 
Västra Götaland. Området har sammanlagt 293 603 invånare. Följande kommuner 
ingår i området: SE0A2 Västra Götaland: Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Mellerud, 
Färgelanda, Karlsborg, Töreboda, Gullspång och Mariestad; SE061 Värmland: 
Torsby, Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Munkfors, Sunne, Kristinehamn, Stofors, 
Årjäng och Säffle; SE024 Örebro: Hällefors, Ljusnarsberg, Karlskoga, Degerfors 
och Laxå. För den del som ligger i NUTS-III-regionen SE0A2 Västra Götaland 
föreslås en stödnivå på 10 % bruttobidragsekvivalent och för de andra delarna 
föreslås en stödnivå på 15 % bruttobidragsekvivalent. 

(33) NUTS-III-regionen Västra Götaland hade under perioden 2001–2003 en 
genomsnittlig BNP per invånare på 114,9 % av genomsnittet i EU-25. Sett till 
folkmängd är NUTS-III-regionen Västra Götaland den näst största NUTS-III-
regionen i Sverige efter Stockholm. Sveriges näst största stad Göteborg ligger i 

                                                 
11 BRP (bruttoregionalprodukt) för 2003, uppgift från Statistiska centralbyrån. 
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denna region. De utvalda kommunerna är dock små och ligger i utkanten av 
regionen. Situationen i dessa kommuner är en helt annan än i de mer välmående 
områdena runt Göteborg. Den är i stället jämförbar med de föreslagna kommunerna 
i Värmland (BNP 98,3 %) och Örebro (BNP 98,63 %). Av de nio utvalda 
kommunerna ingick fyra i regionalstödskartan för 2000–2006: Bengtsfors, Dals-Ed, 
Åmål och Karlsborg. De svenska myndigheterna föreslår nu att detta område skall 
utökas med fem angränsande kommuner. 

(34) De svenska myndigheterna uppger att det föreslagna området under en lång tid har 
haft problem med industriell tillbakagång och strukturomvandling, vilket bland 
annat lett till nedläggning av ett antal stora industrier, hög arbetslöshet och en 
kraftig befolkningsminskning.  

(35) Västra Götalands län har en BRP per invånare som nästan motsvarar det nationella 
genomsnittet (99 %), men alla de föreslagna kommunerna har en lägre BRP, som 
varierar mellan 57 % för Gullspång och 96 % för Bengtsfors. Örebro län (85 %) och 
Värmlands län (86 %) har en BRP som ligger långt under det nationella 
genomsnittet och nästan alla de föreslagna kommunerna har en lägre BRP, som 
lägst 50 % för Storfors (med undantag för Laxå (94 %) och Karlskoga (106 %).  

(36) Västra Götalands län har en arbetslöshetsgrad på 96 % av det nationella 
genomsnittet. Alla föreslagna kommuner har arbetslöshetssiffror som ligger högt 
över genomsnittet för länet. Arbetslöshetsgraden i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål är 
omkring 140 % av det nationella genomsnittet. Örebro har en arbetslöshet på 127 % 
av det nationella genomsnittet och alla de föreslagna kommunerna har jämförbara 
eller högre arbetslöshetssiffror, från Karlskoga med 137 % till Laxå med 143 %. 
Även Värmland har en högre arbetslöshet än det nationella genomsnittet (114 %), 
och Munkfors kommun ännu högre med 153 % av det nationella genomsnittet. 

(37) Även om Västra Götalands län har en befolkningstillväxt på 103,0 % sedan 1995, så 
har alla de föreslagna kommunerna en negativ befolkningsökning, med 85,6 % i 
Gullspång och 96,5 % i Mariestad. Örebro län och Värmlands län har en negativ 
befolkningsökning, med 98,9 % respektive 95,8 %. 

(38) 34 % av befolkningen i Västra Götalands län har högre utbildning, vilket i det 
närmaste motsvarar det nationella genomsnittet (35 %). I alla de föreslagna 
kommunerna har dock endast en liten andel av befolkningen högre utbildning, från 
17 % i Gullspång till 26 % i Karlsborg. I Örebro län och Värmlands län ligger 
denna andel under det nationella genomsnittet med 30 % respektive 29 % och alla 
föreslagna kommuner ligger långt under denna siffra, från 15 % för Ljusnarsberg 
till 26 % för Arvika. 

(39) Alla de utvalda kommunerna i Västra Götaland, Värmland och Örebro ingår i ett 
angränsande område och är i en liknande situation. 

(40) De svenska myndigheterna tillämpar på ett korrekt sätt en lägre stödnivå på 10 %, 
som föreskrivs i punkt 37 i riktlinjerna, för kommuner i Västra Götaland, eftersom 
denna NUTS-III-region samtidigt har en BNP över EU-genomsnittet och lägre 
arbetslöshet än EU-genomsnittet.  
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3.4. Allmänna bestämmelser i regionalstödskartan 

(41) Sammanlagt föreslås en befolkning på 1 383 243 personer vara berättigad till stöd 
under perioden 2007–2013, vilket motsvarar 15,288 % av den svenska befolkningen 
och är förenligt med den stödberättigade befolkningsandel på 15,3 % som tilldelas 
Sverige enligt bilaga V till riktlinjerna. 

(42) Enligt punkt 49 i riktlinjerna kan stödtaken höjas med 10 % bruttobidragsekvivalent 
för medelstora företag och 20 % bruttobidragsekvivalent för små företag, med 
undantag för stöd till transportsektorn. Enligt punkt 67 i riktlinjerna kan dock inte 
någon bonus för små och medelstora företag tillåtas för investeringsprojekt med 
stödberättigande utgifter på över 50 miljoner euro.   

(43) I enlighet med bedömningen ovan är de stödtak för regionalt investeringsstöd som 
Sverige anmält för perioden 2007–2013 förenliga med de stödtak som anges i 
riktlinjerna. 

(44) Kommissionen påminner om att enligt punkt 8 i riktlinjerna gäller dessa stödtak för 
bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, men endast i den omfattning som 
fastställs i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn12, eller 
riktlinjer som i förekommande fall ersatt dessa. 

(45) Kommissionen beaktar följande åtaganden som de svenska myndigheterna gör i sin 
anmälan: 

(a) De svenska myndigheterna bekräftar att endast de regioner som anges på 
den regionalstödskarta som kommissionen offentliggör i enlighet med 
denna anmälan kommer att vara berättigade till regionalstöd i enlighet 
med riktlinjerna eller någon undantagsförordning för statligt stöd som 
avser regionalstöd. 

(b) De svenska myndigheterna bekräftar att endast små företag med 
ekonomisk verksamhet i de regioner som anges på den regionalstödskarta 
som kommissionen offentliggör i enlighet med anmälan kommer att vara 
berättigade till stöd till nybildade småföretag i enlighet med avsnitt 6 
(punkterna 84–91) i riktlinjerna. 

(c) De svenska myndigheterna bekräftar att alla planer på att bevilja 
regionalstöd kommer att anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 
88.3 i EG-fördraget, antingen i form av en stödordning eller i form av en 
individuell anmälan, såvida inte en undantagsförordning för statligt stöd är 
tillämplig. 

(d) De svenska myndigheterna bekräftar att allt regionalt investeringsstöd 
kommer att vara förenligt med de stödtak som anges för regionen i fråga 
på den regionalstödskarta som kommissionen offentliggör i enlighet med 
denna anmälan. 

(e) De svenska myndigheterna bekräftar att de stödtak som anges för stora 
investeringsprojekt i regionen i fråga på den regionalstödskarta som 

                                                 
12  EGT C 28, 1.2.2000, s. 2. Rättelse i EGT C 232, 12.8.2000, s. 17. 
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kommissionen offentliggör i enlighet med denna anmälan kommer att 
justeras i enlighet med punkt 67 i riktlinjerna. 

(f) De svenska myndigheterna bekräftar att alla stora investeringsprojekt, som 
föreslås få ett högre belopp i stöd än det högsta tillåtna stödbeloppet för en 
investering med stödberättigande utgifter på 100 miljoner euro enligt den 
skala som fastställs i punkt 67 i riktlinjerna, kommer att anmälas särskilt 
till kommissionen. 

3.5. Lämpliga åtgärder 

(46) Genom en skrivelse av den 6 mars 2006, referens D/(06)234, föreslog 
kommissionen lämpliga åtgärder till de svenska myndigheterna, som bland annat 
innebär att Sveriges gällande regionala stödordningar är tillämpliga till och med den 
31 december 2006. De svenska myndigheterna godtog dessa lämpliga åtgärder utan 
förbehåll genom en skrivelse av den 5 april 2006, registrerad hos kommissionen den 
10 april 2006 (A/32803). 

4. BESLUT 

(47) Kommissionen har därför beslutat följande: 

– Den svenska regionalstödskartan för 2007–2013 i bilaga till detta beslut 
anses förenlig med EG-fördraget, eftersom den uppfyller villkoren i 
riktlinjerna för nationellt regionalstöd för 2007–2013. Denna karta är giltig 
från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.  

– Kartan i bilaga till detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Denna skrivelse kommer att offentliggöras i sin helhet på 
det giltiga språket på följande webbplats: 

     http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.  

Varje skrivelse som rör detta beslut bör skickas i ett rekommenderat brev eller per fax till 
följande adress: 

Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för konkurrens 
Direktorat Statligt stöd I 
State Aid Greffe 
B – 1049 Bryssel 

Fax: (32-2) 296 12 42 

Högaktningsfullt 

På kommissionens vägnar 

Neelie Kroes  
Ledamot av kommissionen 
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Bilaga till beslutet i ärende N 431/2006 
Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013(EUT C 54, 4.3.2006, s. 13) 
N459/2006 SVERIGE – Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013 

 (Godkänd av kommissionen den 20.12.2006) 
(NUTS ΙΙ-REGION) 

                   (NUTS III-REGION) 
Tak för regionalt investeringsstöd13 

(tillämpligt på stora företag) 
 1.1.2007-31.12.2013 

1. Regioner berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget, i egenskap av regioner med låg 
befolkningstäthet, under hela perioden 2007–2013. 

SE082 Norrbotten  
           (utom  tätorten Luleå) 15 % 

SE081 Västerbotten  
           (utom  tätorten Umeå) 15 % 

SE072 Jämtland  15 % 

SE071 Västernorrland  
           (utom  tätorten Sundsvall) 15 % 

2. Regioner berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget under hela perioden 2007–2013. 

SE062 Dalarna (delvis) 
Endast kommunerna Malung, Orsa, Vansbro, Älvdalen,      
           Mora, Ludvika, Smedjebacken, Rättvik, Avesta och  
           Hedemora 

15 % 

SE063 Gävleborg (delvis) 
Endast kommunerna Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, 
         Nordanstig, Ovanåker,Söderhamn, Hofors och Ockelbo. 

15 % 

SE061 Värmland (delvis) 
Endast kommunerna Torsby, Arvika, Eda, Filipstad, 
           Hagfors, Munkfors, Sunne, Kristinehamn, Stofors, 
          Årjäng och Säffle. 

15 % 

SE024 Örebro (delvis) 
Endast kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Karlskoga, 
           Degerfors och Laxå. 

 

15 % 

SE025 Västmanland (delvis) 
Endast kommunerna Fagersta, Norberg och  
          Skinnskatteberg. 

 

15% 

SE093 Kalmar (delvis) 
Endast kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred 
           och Högsby. 

15 % 

SE0A2Västra Götaland (delvis) 
Endast kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, 
          Mellerud, Färgelanda, Karlsborg, Töreboda, Gullspång 
          och Mariestad. 

10 % 

 

                                                 

1  För investeringsprojekt där de stödberättigande utgifterna inte överstiger 50 miljoner euro, höjs detta 
tak med 10 procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag enligt 
definitionen i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag 
samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med 
stödberättigande utgifter på över 50 miljoner euro skall detta tak justeras i enlighet med punkt 67 i 
riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013. 


