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Kombinerade statsstöds- och bidragsärenden för 
ett förorenat område 
Efterbehandlingsåtgärder på föroreningsskadade områden som omfattar 
flera fastigheter med olika ägare kan behöva statlig finansiering enligt 
både statsstödsförordningen (2022:98) och bidragsförordningen 
(2004:100) beroende på om fastighetsägarna betraktas som 
fastighetsägande företag eller inte. Detta innebär att: 

1. för de fastigheter där ägaren betraktas som ett fastighetsägande 
företag ska statligt stöd sökas.  

2. för fastigheter där ägaren inte betraktas som fastighetsägande 
företag ska statligt bidrag sökas.  

Det är alltså inte alltid möjligt att enbart söka statsstöd respektive bidrag 
för hela efterbehandlingsåtgärden, utan båda förordningarna kan behöva 
tillämpas för att finansiera åtgärder på hela det föroreningsskadade 
området.  

Dessa ärenden kan hanteras på olika sätt. Nedan följer några förslag:  

• Efterbehandlingsåtgärderna inom området ses som ett projekt. 
Huvudmannen gör en kombinerad ansökan om statsstöd och 
bidrag enligt mallen Ansökan om stöd och bidrag. Ansökan ska 
tydligt redovisa för vilka fastigheter statsstöd respektive bidrag 
söks och för statsstöd ska åtgärdskostnaderna specificeras per 
fastighet. Observera att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
hanterar det som två ansökningar och kommer att upprätta två 
olika ärenden, även om huvudmannen lämnar in en kombinerad 
ansökan till Länsstyrelsen enligt mallen. Det kommer alltså fattas 
ett beslut om statsstöd (Länsstyrelsen) och ett beslut om bidrag 
(Naturvårdsverket). Länsstyrelsen och Naturvårdsverket kommer 
att ha en dialog i dessa ärenden.  

• Efterbehandlingsåtgärderna delas upp i etapper, där fastigheterna 
som det söks statsstöd för åtgärdas för sig och fastigheterna som 
det söks bidrag för åtgärdas för sig. Huvudmannen behöver 
lämna in två olika ansökningar (en för statsstöd enligt mall 
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Ansökan om stöd och en för bidrag enligt mall Ansökan om 
bidrag). Detta alternativ kan lämpa sig i flera situationer:  

o I de fall det är olika åtgärdsmetoder på de olika 
fastigheterna som gör att det praktiskt är lämpligt att 
hantera efterbehandlingsåtgärderna som separata 
entreprenader.  

o I de fall förutsättningar för att statsstöd ska beviljas 
saknas kan det vara lämpligt att dela upp projektet i flera 
etapper för att åtminstone få till en delåtgärd med bidrag. 
Detta kan exempelvis vara aktuellt om ett 
fastighetsägande företag inte vill skriva under en ansökan 
om statsstöd eller om det fastighetsägande företaget har 
ekonomiska svårigheter som gör att statsstöd inte får 
beviljas. De fastigheter som behöver åtgärdas med statligt 
stöd får hanteras vid ett senare tillfälle.  
Mer om vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för 
statsstöd kan läsas i dokumentet Checklista för kontroll 
av om förutsättningar för stöd finns, som finns på EBH-
portalens vägledningssidor för stöd och bidrag.  

Varje föroreningsskadat område har unika förutsättningar som gör att 
andra alternativ kan finnas och vara bättre lämpade än de som föreslagits 
ovan. Det är viktigt att det förs en dialog mellan huvudman, 
fastighetsägare, Länsstyrelsen och i vissa fall Naturvårdsverket för att 
komma fram till vad som är bäst i varje specifikt fall.  
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