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Checklista för kontroll av förutsättningar för 
ansökan om statsstöd enligt förordning (2022:98) 
Innan arbete påbörjas med en ansökan om statsstöd för åtgärder - behöver 
kontroll av vissa förutsättningar utföras. Med fördel kan denna kontroll redan 
i huvudstudiefasen eller under åtgärdsförberedelserna.  

Enligt förordning (2022:98) ska en uppsättning förutsättningar vara uppfyllda 
för att statsstöd ska kunna beviljas genom beslut. Huvudmannen bör 
kontrollera att dessa förutsättningar är uppfyllda för att undvika att onödigt 
arbete eventuellt läggs på en ansökan som inte kan beviljas stöd. 

Följande förutsättningar bör kontrolleras: 

1. Fastighetsägande företaget medger att huvudmannen ska ansvara 
för att efterbehandlingen genomförs. 
För de fastigheter som ägs av ett fastighetsägande företag (se 
dokumentet Frågelista och förtydliganden för bedömning av om en 
fastighet omfattas av statsbidrag eller statsstöd) ska huvudmannen ta 
kontakt med fastighetsägaren för att klarlägga att medgivande enligt 
ovan kommer att ges. 
 

2. Fastighetsägande företaget medger att Länsstyrelsen betalar ut 
stödet till huvudmannen. 
Huvudmannen klarlägger i likhet med punkt 1 att medgivande enligt 
ovan kommer att ges. 
 

3. Överenskommelse om att det fastighetsägande företaget svarar för 
kostnader motsvarande värdeökning enligt 10 kap 9§ miljöbalken. 
Huvudmannen informerar vid kontakt med det fastighetsägande 
företaget om att hen kan komma att behöva svara för kostnader 
motsvarande värdeökning enligt 10 kap 9§ miljöbalken om fastigheten 
ökar i värde till följd av den planerade åtgärden. 
 

4. Ansvar för att genomföra eller bekosta åtgärderna kan inte utkrävas 
eller endast kan utkrävas delvis av ansvarig enligt 10 kap, 2 och 3 §§ 
miljöbalken. 
Huvudmannen kontrollerar att ansvarsutredning inför åtgärdsskede är 
upprättad och att det finns en plan för att få ansvarig att bekosta sin 
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del av åtgärdskostnaderna (genom exv. frivillig överenskommelse eller 
föreläggande). 
 

5. Annat statsstöd har inte sökts för de aktuella stödberättigade 
kostnaderna. 
Huvudmannen kontrollerar om det fastighetsägande företaget har 
ansökt om ett annat statsstöd för finansiering av kostnader som ingår 
i det aktuella projektet. Detta görs i kontakt med det fastighetsägande 
företaget. Har annat stöd sökts kan ytterligare stöd inte fås för samma 
stödberättigade kostnader.  
 

6. Fastighetsägande företag som inte återbetalat ett olagligt statsstöd. 
Statsstöd får inte betalas ut till ett fastighetsägande företag som är 
föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska 
kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den 
inre marknaden. Huvudmannen klarlägger detta i kontakt med det 
fastighetsägande företaget. 
 

7. Statligt stöd får inte ges till ett fastighetsägande företag i 
ekonomiska svårigheter. 
Huvudmannen ska stämma av med det fastighetsägande företaget att 
företaget inte befinner sig i ekonomiska svårigheter. Vägledning om 
vad som innebär att ett företag anses vara i ekonomiska svårigheter 
finns på Skatteverkets webbplats. 
Om det fastighetsägande företaget utgörs av en privatperson kan 
kontrollen begränsas till att hos Kronofogdemyndigheten kontrollera 
eventuell skuldsättning 
 

8. Stöd får inte lämnas till påbörjade projekt. 
Den aktuella åtgärden får inte ha påbörjats innan statsstöd beviljats. 
Orsaken till detta är att stöd endast får ges för att bidra till åtgärder 
som inte skulle ha genomförts utan stödet, det finns alltså ett krav på 
att stödet har en stimulanseffekt. Huvudmannen behöver därför 
kontrollera så att åtgärden inte är påbörjad. 
 

9. Stödmottagaren (det fastighetsägande företaget) medger att stödet 
offentliggörs. 
Huvudmannen klargör att det fastighetsägande företaget medger att 
det aktuella statsstödet offentliggörs i TAM (Transparency Award 
Module). Inom sex månader från det att beslut om statsstöd har 
tagits, ska stödet redovisas i TAM, som är ett digitalt verktyg för EU:s 
medlemsstater att rapportera in uppgifter om beslutade statsstöd i. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.6/353537.html#h-Omstandigheter-som-innebar-att-ett-foretag-anses-vara-i-ekonomiska-svarigheter
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