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Yttrande över promemorian Statligt
stöd till regionala
elektrifieringspiloter
Upphandlingsmyndigheten välkomnar förslagen i det remitterade underlaget och har
följande synpunkter.
Upphandlingsmyndigheten arbetar med stöd för att den offentliga sektorns inköp ska
bidra till en hållbar framtid. Upphandlingsmyndigheten välkomnar initiativet att
övergången till elektrifierade tunga transporter främjas. Sverige har ett mål för att
minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030 jämfört
med 2010. Enligt den senaste sammanställningen från Naturvårdsverket har
klimatpåverkan minskat med 18%. Att elektrifiera transporterna och använda
biodrivmedel är nödvändigt för att klimatmålen ska kunna uppnås. En fungerande
infrastruktur är en förutsättning för hållbara transporter. Upphandling av hållbara
transporter förutsätter fungerande infrastruktur. Upphandling som styrmedel ensam
kan inte åstadkomma den förändringen på infrastruktur. Förslaget kan därför ge ett
avgörande bidrag till ny publik laddinfrastruktur och därigenom förbättra
förutsättningarna för fler hållbara transporter, både privata och offentliga.
Upphandlingsmyndigheten noterar i sammanhanget att gränsdragningen gentemot
det upphandlingsrättsliga regelverket inte berörts i promemorian. Såvitt
Upphandlingsmyndigheten kan bedöma förefaller dock inte förslaget innebära att
ersättning utgår för en prestation av direkt ekonomiskt intresse i den mening som gör
att upphandlingsreglerna aktualiseras.
Upphandlingsmyndigheten delar i huvudsak de statsstödsrättsliga bedömningarna i
promemorian. Vi har dock två synpunkter på innehållet i förordningen.
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Den första synpunkten avser förslaget till 13 § 2 p. Den föreslagna bestämmelsen kan
tolkas som att bara stöd av mindre betydelse som avser samma stödberättigande
kostnader ska sammanräknas. Upphandlingsmyndigheten erinrar om att allt stöd av
mindre betydelse ska sammanräknas vid bedömningen av om takbeloppet i reglerna
för stöd av mindre betydelse nås utan hänsyn till om olika stöd av mindre betydelse
avser samma stödberättigande kostnader eller inte. Förslaget bör alltså ändras i
enlighet med tillämpliga statsstödsregler.
Den andra synpunkten avser 10 § i förslaget som innebär ett krav på att bedöma om
stödmottagaren är ett företag i svårigheter. Upphandlingsmyndigheten vill påtala att
något sådant krav inte finns i förordningen om stöd av mindre betydelse. Med hänsyn
till att det EU-rättsliga begreppet företag i svårigheter kan leda till
tolkningssvårigheter föreslår Upphandlingsmyndigheten att begreppet obestånd
tillämpas i dessa fall för att underlätta tillämpningen.
____________________________

Generaldirektören Inger Ek har beslutat i detta ärende. Statsstödsexperten Magnus
Lindbäck har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
chefsjuristen Anders Asplund deltagit.

____________________________
Inger Ek
__________________________
Magnus Lindbäck
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