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Promemorian Ändringar i stödet till
sanering av förorenade områden
Upphandlingsmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad
promemoria.
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för rättssäkra, effektiva och hållbara
upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Vi ger
dessutom vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner.

Det remitterade förslaget
Enligt det remitterade förslaget till förordning om statligt stöd för efterbehandling av
föroreningsskador ska bidrag kunna ges för att efterbehandla en föroreningsskada på
en fastighet som ägs av en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av
ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i
myndighetsutövning. Denna förordning ska uppfylla villkoren i den allmänna
gruppundantagsförordningen för denna typ av stöd. Bidrag till verksamhet som inte
omfattas av statsstödsreglerna ska ges enligt en annan förordning om statsbidrag.
Avsikten är att man inte ska tillämpa statsstödsvillkoren på stöd som inte omfattas av
statsstödsreglerna.

Upphandlingsmyndighetens synpunkter
Upphandlingsmyndigheten konstaterar att det i praktiken är svårt att dra en gräns
mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. Definitionen i förordningsutkastet
kommer inte att räcka för att klargöra gränsdragningen mellan de båda
förordningarna när en kommun eller en region ska tillämpa företagsbegreppet i
statsstödsreglerna. Det finns en risk för att en kommuns ekonomiska verksamhet, när
det gäller en situation som den här angivna, kan komma att behandlas som ickeekonomisk. Upphandlingsmyndigheten föreslår därför att förordningen som bygger på
statsstödsreglerna även ska tillämpas i de fall då det är oklart om det är fråga om ickeekonomisk verksamhet. Detta kan exempelvis tydliggöras genom att all offentlig
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verksamhet som inte enbart ägnar sig åt myndighetsutövning ska omfattas av
statsstödsförordningen när den äger den fastighet som omfattas av saneringsåtgärden.
Chefsjuristen Anders Asplund har beslutat i detta ärende. Upphandlingsjuristen
Christian Blume har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
statsstödsexperten Magnus Lindbäck deltagit.

____________________________
Anders Asplund
__________________________
Christian Blume
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