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Ärende: Statligt stöd SA.43724 (2015/N) – Sverige 

Investering i Kvarken Ports infrastruktur (Umeå) 

Fru Minister, 

1. FÖRFARANDE 

(1) Den 30 november 2015 anmälde Sverige offentligt stöd till ett 

hamninfrastrukturprojekt i Umeå hamn (nedan kallad hamnen). 

(2) Genom skrivelser av den 20 januari 2016 och den 9 juni 2016 begärde 

kommissionen ytterligare upplysningar, som Sverige tillhandahöll genom 

skrivelser av den 22 april 2016 och den 1 juli 2016. 

2. BESKRIVNING 

2.1. Syfte 

(3) Det anmälda projektet avser uppförandet av två nya terminaler i den del av 

hamnen som kallas Hillskär. Syftet med dessa terminaler är att bemöta den 

ökande efterfrågan på godstransporter till och från hamnen via järnväg. Sverige 

anser att det är nödvändigt och brådskande att öka motsvarande kapacitet. 
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2.2. Stödmottagaren 

(4) Umeå kommun kommer att direktäga infrastrukturen, som kommer att förvaltas 

och skötas av hamnledningen Kvarken Ports. Kvarken Ports ägs helt av 

kommunerna Umeå och Vasa (Finland). Det inrättades av dessa kommuner med 

som enda syfte att förvalta och driva hamnarna i Vasa och Umeå, och bedriver 

ingen annan verksamhet. Kvarken Ports ska erhålla den planerade offentliga 

finansieringen och dessutom ska alla inkomster som hänför sig till terminalerna 

betraktas som inkomster för Kvarken Ports. Kvarken Ports är därför mottagare av 

det planerade stödet. 

2.3. Planerade investeringar 

(5) De sammanlagda kostnaderna för det anmälda projektet kommer att uppgå till 

omkring 74 miljoner SEK (omkring 8 miljoner euro). 

(6) Det planerade projektet består i att bygga en allmän terminal för omlastning av 

gods mellan fartyg och tåg och en råvaruterminal för omlastning av gods mellan 

tåg, lastbilar och färjor, och dessutom i att bygga ut järnvägsinfrastrukturen i 

hamnen för att ansluta dessa terminaler till järnvägsnätet. För närvarande måste 

allt gods transporteras till och från hamnen i lastbilar. 

(7) Terminalerna kommer att vara öppna på ett icke-diskriminerande sätt för alla 

användare, som kommer att debiteras avgifter som fastställs på ett öppet sätt och 

på grundval av lastmängderna. De svenska myndigheterna har visat att dessa 

avgifter motsvarar nivån på de avgifter som tas ut i jämförbara hamnar. 

2.4. Finansiering av projektet, varaktighet och kumulering av stöd 

(8) De svenska myndigheterna har lagt fram en uppskattning av projektets väntade 

likviditetsgap, beräknat som skillnaden mellan investeringens diskonterade 

förväntade operativa vinst (netto) (6,6 miljoner SEK) och de diskonterade 

investeringskostnaderna (69,1 miljoner kronor) under en referensperiod på 25 år.  

(9) Beräkningarna visar att projektet skulle gå med förlust utan offentligt stöd, 

eftersom det finansiella nettonuvärdet över 25 år är kraftigt negativ (– 62,5 

miljoner SEK). Detta visar att projektet inte är finansiellt hållbart utan offentligt 

stöd.  

(10) Projektet kommer att finansieras genom ett direkt bidrag på 37 miljoner SEK från 

Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). De 

återstående 37 miljoner SEK kommer delvis att finansieras genom ett direkt 

bidrag från kommunen, för beloppet upp till 25,5 miljoner SEK (nuvärde) och 

delvis genom ett lån på marknadsvillkor, för det återstående belopp som krävs för 

att till fullo uppnå de sammanlagda projektkostnaderna på 74 miljoner SEK, dvs. 

för den del av de sammanlagda investeringskostnaderna som överskrider 

likviditetsgapsbeloppet. 

(11) Enligt anmälan är en kumulering av stödet med andra stöd för samma 

stödberättigande kostnader utesluten. 



3 

2.5. Konkurrenssammanhang 

(12) Sverige anser att upptagningsområdet för hamnen, dvs. det geografiska område 

inom vilket hamnen konkurrerar med andra hamnar om upplandstrafik, 

huvudsakligen är det svenska länet Västerbotten. 

(13) Sverige hävdar att det anmälda projektet inte har någon betydande inverkan på 

konkurrensen på denna marknad. Projektets huvudsakliga syfte är att förbättra 

intermodaliteten i hamnen genom att göra det möjligt att lasta om godstransporter 

från färjor till tåg, och Sverige väntar sig inte några märkbara förändringar i 

varuflödet mellan konkurrerande hamnar. Sverige har gjort gällande att de varor 

som ska hanteras i de nya terminalerna i första hand kommer att vara 

skogsprodukter som härrör från industrierna i området. 

(14) Hamnen har en marknadsandel på omkring 30 % inom dess avrinningsområde 

och endast cirka 0,1 % i EU. Alla ökningar av trafikvolymen i samband med det 

anmälda projektet förväntas ligga i linje med framtida efterfrågeökningar på 

järnvägs- och sjötransport på den relevanta marknaden, och kommer, enligt de 

svenska myndigheterna, inte att leda till någon märkbar förskjutning av varuflödet 

mellan hamnar.  

2.6. Rättslig grund 

(15) Den nationella rättsliga grunden för bidraget är Förordning (2014:1383) om 

förvaltning av EU:s strukturfonder. 

2.7. Öppenhet och insyn 

(16) Sverige har förbundit sig att senast sex månader efter akten om stödets beviljande 

på en övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå 

offentliggöra följande uppgifter, som ska finnas kvar under minst tio år och vara 

tillgängliga för allmänheten utan begränsningar: 

(a) Den fullständiga texten till beslutet om beviljande av individuellt stöd och 

dess genomförandebestämmelser, eller en länk till texten. 

(b) Namn på den beviljande myndigheten/de beviljande myndigheterna. 

(c) Stödmottagarens namn, stödets form och belopp, dag för beviljande, typ 

av företag (litet eller medelstort företag/stort företag), stödmottagarens 

region (NUTS 2-nivå) och den ekonomiska sektor inom vilken 

stödmottagaren främst är verksam (NACE-gruppnivå). 

3. BEDÖMNING 

3.1. Förekomst av stöd 

(17) Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med 

hjälp av offentliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att 

snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, 

oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln 

mellan medlemsstaterna. 
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(18) För att en åtgärd ska kvalificeras som stöd i den mening som avses i denna 

bestämmelse krävs därför att följande kumulativa villkor är uppfyllda: i) Åtgärden 

ska kunna tillskrivas staten och finansieras med offentliga medel. ii) Den ska 

förskaffa mottagaren en fördel. iii) Fördelen ska vara selektiv. iv) Åtgärden ska 

snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan 

medlemsstaterna. 

(19) I förevarande fall ska förekomsten av statligt stöd undersökas i fråga om Kvarken 

Ports, som förvaltar och driver infrastrukturen, och på användarnivå. 

3.1.1. Förekomst av stöd i fråga om Kvarken Ports 

3.1.1.1. Begreppet företag 

(20) Kvarken Ports utnyttjar hamnen kommersiellt mot ersättning och ska fortsätta att 

göra det i fråga om den infrastruktur som är föremål för anmälan. Det 

förekommer utan tvivel konkurrens mellan hamnar på marknaden för 

tillhandahållande av transportrelaterade hamntjänster. Kvarken Ports 

tillhandahåller således tjänster på en marknad i konkurrens med andra hamnar. 

(21) Kvarken Ports bedriver alltså ekonomisk verksamhet och måste därför betraktas 

som ett företag i den mening som avses i förevarande beslut när det gäller 

konstruktion och drift av hamninfrastruktur. 

3.1.1.2. Offentliga medel och statens ansvar 

(22) Stödet från Eruf till detta projekt ställdes till de svenska myndigheternas 

förfogande innan det kommer att frisläppas till Kvarken Ports och måste därför 

betraktas som offentliga medel.  

(23) De svenska myndigheterna har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid 

valet av de projekt som ska finansieras med medel från Eruf. Detta projekt hade 

valts direkt av de svenska myndigheterna. Därför ska Eruf-stödet i det aktuella 

fallet tillskrivas staten. 

(24) Dessutom har kommunen beslutat att även lämna ett bidrag till Kvarken Ports ur 

sina egna offentliga resurser, vilket därför också utgör offentliga medel. Beslutet 

att finansiera detta specifika byggprojekt togs direkt av kommunen, och bör 

därför också tillskrivas staten. 

3.1.1.3. Selektiv ekonomisk fördel 

(25) De offentliga medlen kommer att betalas ut i form av bidrag som specifikt ges till 

Kvarken Ports för att täcka en del av det anmälda projektets kostnader. Ett bidrag 

är ett icke återbetalningsbart finansiellt instrument utan kostnader. På 

marknadsvillkor skulle icke återbetalningsbar finansiering utan kostnad aldrig 

vara tillgänglig för Kvarken Ports. 

(26) Den offentliga finansieringen ger därför Kvarken Ports en selektiv ekonomisk 

fördel som inte är tillgänglig på marknadsmässiga villkor. 
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3.1.1.4. Snedvridning av konkurrensen och påverkan av handeln 

(27) Enligt etablerad rättspraxis gäller att när stöd som beviljats av en medlemsstat 

stärker ett företags ställning i förhållande till andra konkurrerande företag i 

handeln inom unionen, finns det åtminstone en potentiell påverkan på handeln 

mellan medlemsstaterna och på konkurrensen.
1
 

(28) De undersökta bidragen kommer att användas för att förbättra och utveckla 

infrastrukturen i hamnen. De kommer att förstärka hamnens konkurrensposition 

och därför stödet snedvrider åtminstone potentiellt konkurrensen mellan olika 

hamnar i Europa. Det anmälda projektet skulle bland annat kunna göra det mer 

attraktivt att använda färjeförbindelsen mellan Vasa i Finland och Umeå, vilket, 

åtminstone potentiellt, skulle leda till ökad gränsöverskridande efterfrågan på 

hamntjänster i Umeå. 

(29) Den offentliga finansieringen av projektet kan därför påverka handeln mellan 

medlemsstaterna och snedvrida konkurrensen mellan hamnar i EU. 

3.1.1.5. Slutsats om förekomsten av stöd till Kvarken hamnar 

(30) Mot bakgrund av ovanstående utgör de anmälda offentliga bidragen från Eruf och 

från Umeå kommun, sammanlagt 62,5 miljoner SEK (nuvärde), som ska betalas 

ut till Kvarken Ports statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-

fördraget. 

3.1.2. Förekomst av statligt stöd till användarna 

(31) Enligt lämnade uppgifter motsvarar de avgifter som tas ut av dem som använder 

hamnen de avgifter som tas ut i jämförbara hamnar, och utgör därför ett 

marknadspris. Hamnanvändare kommer också att ha likvärdigt och icke-

diskriminerande tillträde till infrastrukturen. 

(32) Kommissionen drar därför slutsatsen att inga förmåner beviljas för 

hamnanvändarna och att det därför inte föreligger något stöd till dessa användare. 

3.2. Stödets förenlighet 

(33) Enligt etablerad rättspraxis
2
 är den lämpliga rättsliga grunden för bedömning av 

statligt stöd till investeringsprojekt artikel 107.3 c i fördraget, där det föreskrivs 

att ”stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa 

regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som 

                                                 
1  Se t.ex. domen i målet Philip Morris mot kommissionen, mål 730/79, EU:C:1980:209, punkt 11, och 

domen i målet Italien mot kommissionen, C-372/97, EU:C:2004:234, punkt 44.  
2  Sedan 2012 har kommissionen fattat fler än 35 beslut om att inte göra några invändningar mot stöd till 

hamninfrastruktur som bygger på artikel 107.3 i EUF-fördraget. Se, bland många andra, t.ex. 

kommissionens beslut av den 15 december 2009 i stödärende nr N 385/2009 – Offentlig finansiering 

av hamninfrastruktur i Ventspils Hamn, EUT C 72, 20.3.2010, kommissionens beslut av den 2 juli 

2013 i stödärende nr SA.35418 (2012/N) – Grekland – utbyggnad av hamnen i Pireus, EUT C 256, 

5.9.2013, s. 2, kommissionens beslut av den 27 mars 2014 i stödärende nr SA.38302 – Italien – 

hamnen i Salerno, EUT C 156, 23.5.2014, s. 1, kommissionens beslut av den 30 april 2015 i 

stödärende nr SA.39608 – Tyskland – utbyggnad av hamnen i Wismar, EUT C 203, 19.6.2015, s. 3, 

kommissionens beslut av den 30 april 2015 i stödärende nr SA.39637 – Tyskland – utbyggnad av 

kryssningsterminalen i Wismar, EUT C 203, 19.6.2015, s. 3, kommissionens beslut av den 26 

november 2015 i stödärende nr SA.43250 – Portugal – kryssningsterminalen i Porto de Leixões, EUT 

C 66, 19.2.2016, s. 9. 
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strider mot det gemensamma intresset” kan anses vara förenligt med den inre 

marknaden. 

(34) Det måste undersökas huruvida det statliga stödet till Kvarken Ports, i enlighet 

med denna väletablerade praxis, uppfyller ett klart formulerat mål av gemensamt 

intresse, är nödvändigt och står i proportion till detta mål, har en stimulanseffekt, 

inte påverkar konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna i en omfattning 

som strider mot det gemensamma intresset och överensstämmer med principer om 

insyn och öppenhet. 

3.2.1. Mål av gemensamt intresse 

(35) I den etablerad praxis som nämns i skäl (33) har kommissionen beaktat att 

förbättrad hamninfrastruktur bidrar till ett av EU:s gemensamma mål. Dessutom 

omfattas Umeå hamn också mer specifikt av förordningen om de transeuropeiska 

transportnäten (TEN-T)
3
, som en del av EU:s övergripande stomnätskorridor. 

(36) Det visar att investeringsstöd till projektet bidrar till ett mål av gemensamt 

europeiskt intresse. 

3.2.2. Nödvändighet, proportionalitet och stödets stimulanseffekt 

(37) Det negativa nettonuvärdet (finansieringsgapet) på– 62,5 miljoner SEK över en 

referensperiod på 25 år visar att Kvarken Ports förväntade nettovinst inte täcker 

investeringskostnaderna på 74 miljoner SEK. Kvarken Ports bidrar till 

finansieringen av projektet med 6,6 miljoner SEK (nuvärde). Det är osannolikt att 

man skulle kunna få det belopp som krävs för att täcka investeringskostnaderna 

utöver detta bidrag till marknadsvillkor. Stödet är därför nödvändigt för detta 

projekt. 

(38) Kvarken Ports ansökte om stöd innan arbetet påbörjades. Dessutom möjliggör 

stödet ett projekt som Kvarken Ports inte skulle kunna finansiera på kommersiell 

basis, vilket innebär att projektet inte skulle genomföras utan stöd. Av detta följer 

att stödet måste anses ha en stimulanseffekt. 

(39) Enligt etablerad praxis som avses i skäl (33) anses stöd till hamninfrastruktur vara 

proportionellt om stödbeloppet inte överstiger projektets likviditetsgap. Det 

stödbelopp som beviljas hamnen är 62,5 miljoner SEK (nuvärde). Det framgår av 

de beräkningar som redovisas i skälen (10) att detta belopp inte överstiger 

likviditetsgapet på 62,5 miljoner SEK. Stödet är därför proportionellt. 

(40) Mot bakgrund av ovanstående är stödet nödvändigt, proportionellt och har en 

stimulanseffekt. 

3.2.3. Undvikande av otillbörliga negativa effekter på konkurrensen och 

handeln mellan medlemsstaterna 

(41) De svenska myndigheterna har lämnat upplysningar om marknaden och det 

konkurrensensammanhang i vilket hamn fungerar. Marknadsdefinitionerna och de 

beräkningar som ingår är rimliga och kan godtas. 

                                                 
3  Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om 

unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut 

661/2010/EU EUT L 348, 20.12.2013, s. 1. 
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(42) Dessa uppgifter visar att ökningen av hamnens hanteringskapacitet kommer att 

ligga i linje med den framtida ökningen av efterfrågan på transporter på järnväg 

och till sjöss och därför kommer att uppvägas av marknadstillväxt. 

(43) På grundval av det ovanstående drar kommissionen slutsatsen att stödet till 

projektet inte påverkar konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna i en 

utsträckning som skulle strida mot det gemensamma intresset. 

3.2.4. Öppenhet och insyn 

(44) Slutligen noterar kommissionen att Sverige åtar sig att följa principerna om 

öppenhet och insyn. 

4. SLUTSATS 

Kommissionen har följaktligen beslutat 

 att inte göra några invändningar mot stödet eftersom det är förenligt med den inre 

marknaden enligt artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje 

part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat 

från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har mottagit 

någon motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, anses Ni ha samtyckt till att 

denna skrivelse i sin helhet översänds till tredje part och offentliggörs på giltigt språk på 

följande webbplats: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Er begäran ska sändas elektroniskt till följande adress: 

European Commission,   

Directorate-General Competition   

State Aid Greffe   

B-1049 Brussels   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Högaktningsfullt 

På kommissionens vägnar 

 

Vera JOUROVÁ 

Ledamot av kommissionen 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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