
Krisstöd till jordbrukare
Vid naturkatastrof eller händelse som kan likställas med naturkatastrof

Sara Fahlgren

Rättsvetenskap, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .........................................................................................................................  

Förkortningar och förklaringar ................................................................................................  

1. Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 2 

1.2 Metod ........................................................................................................................... 2 

2. EU-rättens regler om statligt stöd generellt och inom jordbrukssektorn ................... 4 

2.1 EU-fördragets statsstödsregler ..................................................................................... 5 

2.1.1 Undantagen 107.2–3 FEUF ................................................................................ 8 

2.1.2 108 FEUF .......................................................................................................... 10 

2.1.3 109 FEUF .......................................................................................................... 11 

2.2 Kommissionens förordningar angående statsstöd ..................................................... 11 

2.2.1 Den allmänna gruppundantagsförordningen .................................................. 12 

2.2.2 Den allmänna De minimis förordningen ......................................................... 12 

2.3 Jordbruk inom EU:s statsstödsrätt ............................................................................. 14 

2.3.1 Bakgrund ........................................................................................................... 14 

2.3.2 Gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn ....................................... 16 

2.3.3 Stöd av mindre betydelse för jordbrukssektorn ................................................ 21 

2.3.4 Riktlinjerna för statligt stöd inom jordbrukssektorn ........................................ 23 

3. Den svenska statsstödrätten .......................................................................................... 25 

3.1 Svensk lagstiftning angående statsstöd ...................................................................... 26 

3.1.1 Kommunernas och regionernas möjligheter att lämna statsstöd .................... 26 

3.1.2 Statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 .............................. 27 

4. Avslutande analys och slutsatser .................................................................................. 30 

Källor och litteratur ............................................................................................................... 33 

 

  



 

 

Sammanfattning 
 

I det här arbetet har statsstödsrätt, framförallt i form av krisstöd, till jordbrukare efter 

naturkatastrof samt händelse som kan likställas naturkatastrof behandlats. Syftet med denna 

uppsats har varit att identifiera och undersöka de rättsliga förutsättningarna, i svensk rätt samt 

EU-rätt, för jordbrukare att erhålla statligt stöd för att avhjälpa skador orsakade av 

naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof, även kallat krisstöd. 

Syftet har även varit att undersöka om den nuvarande regleringen ger tillräckligt med stöd till 

svenska bönder. En kort presentation av vad statsstöd är för något har genomförts och under 

vilka förutsättningar man kan erhålla statsstöd för andra typer av händelser har utretts. De olika 

rättskällorna för olika typer av krisstöd har identifierats i EU-rätt samt svensk rätt. För att 

identifiera de rekvisit som behöver uppfyllas för att kunna erhålla krisstöd har den EU-rättsliga 

metoden samt den rättsdogmatiska metoden använts. Med dessa metoder har det redogjorts för 

vilka typer av naturkatastrofer samt händelser som kan likställas med naturkatastrof som 

behöver inträffa för att kunna erhålla stöd för skador som uppstått som en direkt följd av 

händelsen. Det har även redogjort för vilka förutsättningar i övrigt som måste vara uppfyllda 

för att krisstöd ska kunna erhållas av jordbrukare. Slutligen har den komparativa metoden 

använts för att jämföra svensk rätt med EU-rätt för att kunna avgöra om det krävs en utfyllnad 

i svensk lagstiftning. Resultatet visar att för att kunna ge jordbrukarna det extra stöd som behövs 

undantas jordbrukarna från konkurrensreglerna i FEUF. Konkurrensreglerna är endast 

tillämpliga i den mån rådet och parlamentet beslutar om det. Detta visar den särskilda utsatthet 

jordbrukare runt om Europa befinner sig i. Undersökningen som utförts visar även att 

möjligheterna till att erhålla krisstöd för jordbrukare är större enligt EU-rätten än enligt den 

svenska rätten. I och med att förordning (2019:201) om stöd till lantbrukare som drabbats utav 

torkan 2018 antogs visar att Sverige har tagit ett steg i rätt riktning. Förordningen tillfredsställer 

dock inte det behov som finns hos svenska lantbrukare på grund av att det ges olika 

förutsättningar och krav för att kunna erhålla stöd och lantbrukare kan därmed gå miste om 

ersättning.  
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1. Introduktion 
Klimatet har alltid förändrats. Detta har berott på bland annat jordens avstånd till solen och 

kontinenternas rörelse. Växthuseffekten är ett naturligt fenomen, och utan den skulle inte liv 

kunna finnas på jorden. De naturliga gaserna lägger sig som ett skal runt jorden och inuti ökar 

temperaturen. Detta har tidigare tagit tusentals år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än 

normalt.1 Detta beror på mänskliga aktiviteter, som förbränning av fossila bränslen. Koldioxid 

ligger idag bakom ca 60 procent av den totala förstärkningseffekten.2  

 

”Det ska bara bli skönt med lite varmare väder” anser många. Att temperaturen ökar några 

grader anses inte som ett problem. Den globala uppvärmningen får dock allvarliga 

konsekvenser för människor, natur och djur. Extremväder som stormar, värmeböljor och 

översvämningar har femdubblats sedan 1970-talet. Klimatförändringarna förutspås att bidra till 

allt kraftigare extrema väderförhållanden i framtiden.3 

 

Enligt Jordbruksverket kommer klimatförändringarna även påverka oss i Sverige. Vädret 

kommer att bli varmare och nederbörden kommer att öka. De varmare somrarna förutspås leda 

till ökad avdunstning och tillgång till vatten kommer därmed att minska trots den ökade 

nederbörden.4  

 

Sommaren 2018 drabbades Sverige av extrem torka och värme. Jordbruket var en av de 

verksamheter som drabbades hårdast. Utebliven vallskörd och brist på foder har varit det största 

problemet. För att kunna utfodra sina djur har lantbrukarna tvingats att använda alternativa 

foder som till exempel halm och andra biprodukter. Foderpriset har ökat kraftigt som ett led i 

detta, medan produktpriset på animalieprodukter har legat på samma nivå.5 På grund av oron 

för bristen på foder har lantbrukarna i värsta fall fått skicka djur till slakt.6 

 

Jordbrukssektorn undantogs från konkurrensreglerna i FEUF i den mån rådet och 

kommissionen beslutat om det på grund av den särskilda utsatthet jordbrukarna befinner sig i.7 

Lantbrukarna i Sverige har även de en svag position, men med år av torka och värme blir de 

särskilt utsatta. Då det har tagit lång tid att fördela och beräkna krisstödet till landets bönder 

efter torkan sommaren 2018 visar att det finns en lucka i nationell lagstiftning i hur man ska 

hantera en sådan krissituation. Därför finns det ett behov att utreda de förutsättningar som finns 

att erhålla krisstöd när en naturkatastrof eller händelse som kan likställas med naturkatastrof 

inträffar. 

  

                                                 
1 Världsnaturfonden WWF 

https://www.wwf.se/klimat/klimatforandringar/ (hämtad 2019-04-03) 
2 Världsnaturfonden WWF 

https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/ (hämtad 2019-04-03) 
3 Världsnaturfonden WWF 

https://www.wwf.se/klimat/konsekvenser/ (hämtad 2019-04-03) 
4Jordbruksverket 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/klimatanpassningavjordbruket/klimatforandringarpav

erkarjordbruket.4.e01569712f24e2ca09800012513.html 
5 Jordbruksverket, Långsiktiga effekter av torkan 2018, 2019, 28. 
6 Jordbruksverket, Långsiktiga effekter av torkan 2018, 2019, 29. 
7 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 42. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och undersöka de rättsliga förutsättningarna, i svensk 

rätt samt EU-rätt, för jordbrukare att erhålla statligt stöd för att avhjälpa skador orsakade av 

naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof, även kallat krisstöd.  

Syftet är också att analysera om den rättsliga regleringen är ändamålsenligt utformad för att 

krisstöd ska kunna erhållas vid naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med 

naturkatastrof. 

 

De konkreta frågeställningarna som behandlas i uppsatsen är: 

• Vilka förutsättningar måste föreligga för att erhålla krisstöd enligt svensk rätt samt EU-

rätt? 

• Är EU-rätten att anse som tillräcklig, eller krävs det utfyllnad med svensk lagstiftning? 

• Ger den nuvarande regleringen tillräckligt med stöd till svenska bönder? 

 

1.2 Metod  
 

För att besvara mitt syfte har jag använt mig av olika tolkningsmetoder. 

 

Den metod som utgör grunden för den här uppsatsen är den EU-rättsliga metoden. EU-rättslig 

metod är ett sätt att hantera EU-rättsliga källor och se hur dessa källor bör tolkas och tillämpas 

i Sverige.8 EU-domstolen har bland annat slagit fast att EU-rätten kan ha direkt effekt och att 

den har företräde framför nationell rätt i händelse av konflikt. Medlemsstaterna har accepterat 

denna praxis och den anses utgöra gällande rätt, men det är inte klargjort hur långt 

företrädesrätten sträcker sig eller hur långt medlemsstaternas skyldighet att åsidosätta den 

nationella rätten sträcker sig i enskilda situationer.9 Enligt praxis finns en skyldighet för 

medlemsstaterna att tolka nationell rätt mot bakgrund av EU-rätten, främst om den nationella 

regeln införts för att kunna genomföra ett direktiv. Skyldigheten ligger på alla myndigheter och 

de domstolar med rätt behörighet i medlemsstaterna.10 Det kan dock krävas en analys av den 

nationella rättsordningen för att säkerställa den korrekta tillämpningen av rättsregeln.11 

 

Tillsammans med den EU-rättsliga metoden har den klassiska rättsdogmatiska metoden 

använts. Syftet med denna metod är att använda de accepterade rättskällorna på ett rättsligt 

problem och på så sätt komma fram till en lösning. De accepterade källorna är bland annat 

lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin.12 Rättsdogmatiken utgår från en konkret 

frågeställning och det krävs mycket arbete för att analysera om den valda frågeställningen är 

relevant och korrekt utformad.13 Det är sambandet mellan frågeställningen och den rättsregeln 

som ger rättsdogmatiken sin karaktär. Det handlar om att beskriva hur en viss lösning ser ut på 

ett konkret problem. Analysen kan sägas spegla innehållet i gällande rätt, eller med andra ord, 

hur rättsregeln ska uppfattas i ett visst konkret sammanhang.14 

 

                                                 
8 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro. Juridisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 109 
9 Korling, Zamboni. Juridisk metodlära. 111–112. 
10 Domstolens dom den 10 april 1984. - Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-

Westfalen, 14/84, ECLI:EU:C:1984:153, p. 26. 
11 Korling, Zamboni. Juridisk metodlära. 125. 
12 Ibid, 21 
13 Ibid, 23. 
14 Ibid, 26. 
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Jag har även använt mig av den komparativa metoden. Med den här metoden analyserar man 

två olika rättssystem och försöker att hitta jämlikheter och skillnader mellan dessa system.15 

Rättstolkningen går ut på att genom ett logiskt argument finna den rätta regeln. Det finns dock 

sällan en enda rätt regel och olika argument leder till olika lösningar. En viss lösning kan ha 

större relevans i ett visst rättssystem än i ett annat. Detta kan bero på rättskällornas ställning i 

rättssystemet. Komparativ rätt är ett värdefullt ämne, men har en begränsad praktiskt betydelse 

i domstolar.16 Artikel 340 FEUF utgår från att EU:s medlemmar delar allmänna rättsprinciper. 

För att kunna utforska principernas innehåll krävs det en jämförelse mellan de nationella 

systemen.17 

 

  

                                                 
15 Korling, Zamboni. Juridisk metodlära. 141 
16 Ibid, 161 
17 Ibid, 162. 
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2. EU-rättens regler om statligt stöd generellt och inom 

jordbrukssektorn 
 

Inom EU förlitar vi oss på att marknaden bestämmer vilka varor eller tjänster som produceras 

och säljs.18 Vi förlitar oss dock inte på marknaden fullkomligt och kan därför inte lämna de 

privata, vinstdrivande företagen helt fria från inflytande från det offentliga. På vissa marknader 

har staten varit tvungna att reglera till exempel de privata företagens handlingsutrymme. Detta 

kan bero på att staten och företagen har olika syften inom till exempel vård. Trots detta så kan 

inte staterna påverka marknaden obegränsat. De viktigaste begränsningarna finns inom EU-

rätten. En lojalitetsplikt finns stadgad i artikel 4 FEUF. Det innebär att medlemmarna i EU inte 

får stifta lagar eller med hjälp av andra förfaranden reglera marknader som är oförenliga med 

EU:s konkurrensrätt eller fördragens målsättningar.19 

 

EU:s statsstödsregler reglerar medlemsstaternas möjligheter att stötta vissa företag eller 

branscher, om bidraget riskerar att påverka handeln mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna 

ska vara konkurrensneutrala, vilket innebär att både privata och offentliga aktörer ska vara 

underkastade samma marknadsreglering och marknadsvillkor. Det största skälet till 

statsstödsreglering är att hindra inhemska företag från att få fördelar på bekostnad av företag 

från andra medlemsstater.20  

 

Statsstöd innebär att en stat, kommun eller landsting genom offentliga medel stöttar en 

verksamhet och ger den verksamheten en fördel mot andra verksamheter på marknaden. 

Dessutom måste det finnas en risk att handeln mellan EU:s medlemsstater snedvrids.21 Enligt 

artikel 107 FEUF är det förbjudet att ge statligt stöd om det finns risk att konkurrensen snedvrids 

mellan EU:s medlemsstater. Stöd kan trots förbudet tillåtas om det till exempel är till för att 

främja den ekonomiska utvecklingen i mindre gynnade regioner eller främja viktiga projekt av 

gemensamt intresse. Det är Kommissionen i samarbete med medlemsstaterna som sköter 

granskningen av statsstöd som staten beviljar.22  

 

Bestämmelserna om konkurrensreglerna i FEUF ska tillämpas på jordbruksproduktion eller 

handel med jordbruksprodukter, endast i den mån Europaparlamentet eller rådet beslutar om 

detta.23 Detta beror på att en gemensam jordbrukspolitik har antagits för alla medlemsstaterna. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken bildades på grund av jordbrukets särskilda karaktär. 

Jordbruksregionerna runt om i Europa har stora olikheter mellan varandra, både strukturellt och 

socialt. Naturen är dessutom olika beroende på var i Europa jordbrukaren väljer att etablera sig. 

Därför var det viktigt att höja produktiviteten inom jordbruket och använda resurserna på ett 

optimalt sätt. De som drev jordbruken skulle ges en skälig levnadsstandard genom en höjning 

av inkomsten och genom att stabilisera marknaden.24 För att uppnå detta upprättades 

gemensamma konkurrensregler, där konkurrensreglerna bara gäller vid vissa tillfällen för 

                                                 
18 Indén, Tobias, EU:s statsstödsrätt, Uppsala, Iustus förlag AB, 2013. 13. 
19 Indén, EU:s statsstödsrätt, 13. 
20 Ibid, 14–17. 
21 Regeringen, statsstöd, 2015. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/ (hämtad 2019/04/05). 
22 Indén, EU:s statsstödsrätt, 20–22. 
23 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 42. 
24 Ibid, artikel 39. 
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jordbrukssektorn.25 redogörs för ytterligare nedan i kapitel 2.3, efter en genomgång av EU:s 

generella regler kring statsstöd i kapitel 2.1-2.26 

 

2.1 EU-fördragets statsstödsregler 
 

Statsstöd grundar sig på artikel 107.1 FEUF och definieras som en fördel, i vilken form som 

helst, som är tilldelad ett företag eller en bransch. Stödet ska vara tilldelat av staten, vilket även 

inkluderar kommun och landsting.27 Denna regel bygger på en förbudsprincip, och är som 

utgångspunkt otillåtet. Det finns dock flera undantag från detta. Det framgår redan i början av 

regeln att det finns generella undantag i fördragen, och oftast är det 107.2 och 107.3 som åsyftas. 

De reglerna menar att trots att rekvisiten i 107.1 är uppfyllda, så kan stödet undantas från det 

generella förbudet.28  

 

För att reglerna om statligt stöd ska vara tillämpliga krävs det enligt 107.1 FEUF att vissa 

rekvisit är uppfyllda. 

 

1) Det ska vara ett stöd. 

2) Stödet ska vara beviljat av staten och stödet ska utgå med statliga medel. 

3) Stödet ska gynna ett visst företag eller en viss bransch framför andra. 

4) Stödet ska påverka eller riskera att snedvrida konkurrensen. 

5) Stödet ska påverka handeln mellan medlemsstaterna. 

 

Medlemsstatens syfte med stödåtgärden är inte avgörande för om det är att anse som stöd eller 

inte. Stöd är ett objektivt begrepp och ska således definieras i relation till dess effekt och inte 

dess syfte. I artikel 107.1 definieras inte begreppet stödåtgärd. I praxis har slutsatser dragits om 

vad begreppet stöd innebär, men detta är inte slutgiltigt fastslaget.29 I mål 30/59 sa EU-

domstolen att: 

 

”I fördraget definieras inte uttryckligen begreppen subvention eller stödåtgärd som avses 

i artikel 4 c. 

Enligt normalt språkbruk betraktas en subvention som en kontant- eller naturaförmån 

som beviljas till stöd för ett företag vid sidan av betalningen, från köparen eller 

användaren, för varor eller tjänster som företaget producerar. 

Stödåtgärder är ett mycket närliggande begrepp där emellertid den målinriktade 

karaktären betonas så att stödåtgärder framstår som särskilt avsedda för att uppnå ett 

bestämt mål, vilket i allmänhet inte skulle kunna uppnås utan bistånd utifrån. 

Begreppet stödåtgärd är dock mer allmänt än begreppet subvention eftersom det omfattar 

inte enbart konkreta förmåner som själva subventionerna utan även ingripanden som på 

olika sätt minskar de kostnader som normalt belastar företagets budget och som 

därigenom, utan att det är fråga om subventioner i strikt bemärkelse, är av samma 

karaktär och har identiskt lika effekter.”30 

                                                 
25 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 40. 
26 Se kapitel 2.3 
27 Europeiska kommissionen; state aid control, 2019. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html (hämtad 2019/04/08). 
28 Indén. EU:s statsstödsrätt, 112. 
29 Ibid, 34. 
30 Domstolens dom den 23 februari 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mot Europeiska kol- 

och stålgemenskapens höga myndighet, Mål 30/59. ECLI:EU:C:1961:2 
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Domstolens slutsats blir att begreppet stöd ska ges en vid mening, och därför inrymmer 

det inte bara direkta subventioner.31 

För att fastställa att ett stöd faktiskt är ett stöd, måste man enligt EU-domstolen även konstatera 

att det aktuella företaget fått en ekonomisk fördel. Om fördelen inte skulle ha funnits under 

normala marknadsmässiga förhållanden, så rör det sig inte om ett stöd.32  

 

Det marknadsmässiga förhållandet avgörs genom att man behöver först skilja på när staten 

agerar som myndighet, och när staten agerar som en deltagare på marknaden. Vid egenskap 

som myndighet behöver inte staten göra någon undersökning om det marknadsmässiga 

förhållandet. Staten behöver endast se till att till exempel den aktuella lagstiftningen inte gynnar 

vissa företag. När staten agerar som deltagare på marknaden, exempelvis som investerare, så 

krävs det däremot att staten undersöker sitt agerande och jämför det med hur andra investerare 

hypotetiskt skulle ha agerat i liknande situation. Detta kallas den marknadsekonomiska 

investeringsprincipen.33 Principen bygger på EU-domstolens dom i mål 234/84, Belgien mot 

kommissionen.34  

 

De typer av stöd som omfattas av 107 FEUF är sådant stöd som betalas ut av staten, och stödet 

finansieras med statliga medel.35 Definitionen av stat vid tillämpningen av EU-rättens 

statsstödsregler omfattar inte endast det centrala statsorganet, utan även regionala och lokala 

myndigheter. På så sätt omfattas även stöd från kommun och landsting av statsstödsreglerna.36 

Statliga medel är sådana medel som utgår från statsbudgeten. Även medel från kommunala och 

regionala myndigheter anses som statliga medel i och med att dessa myndigheter ingår i 

statsapparaten. Statligt stöd kan också komma från offentliga eller privata företag, men för detta 

krävs det att företagen står under sådan statlig kontroll att de anses som statliga myndigheter. 

Då stöd ska ges en vid tolkning, så är stöd som ges med statliga resurser inte endast pengar, 

utan kan även vara andra typer av stöd, till exempel skattelättnader eller reduktion av intäkter 

som skulle tillfallit staten under normala förhållanden.37 

 

För att reglerna om statsstöd ska vara tillämpliga krävs det inte bara att åtgärden är av viss sort, 

utan även att stödet är selektivt på så sätt att det gynnar vissa företag framför andra företag. 38 

Med företag menas enligt EU-rätten varje ekonomisk aktivitet som sker på en marknad för varor 

eller tjänster, oavsett företagets rättsliga form och hur företaget finansieras.39 Om 

verksamhetens mål är att tillhandahålla varor eller tjänster på marknaden och syftet är att uppnå 

vinst, är det att anse som en ekonomisk aktivitet. Om det inte fanns någon möjlighet att bedriva 

en verksamhet av detta slag så skulle det inte finnas något syfte med konkurrensreglerna.40  

 

                                                 
31 Indén, EU:s statsstödsrätt, 34. 
32 Domstolens dom den 11 juli 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) m. fl. mot La Poste m.fl., 

C-39/94. ECLI:EU:C:1996:285 
33 Indén, EU:s statsstödsrätt, 35. 
34 Domstolens dom den 10 juli 1986, Konungariket Belgien mot Europeiska gemenskapernas kommission, 234/84, 

ECLI:EU:C:1986:302, p. 13–14. 
35 Domstolens dom den 13 mars 2001, PreussenElektra AG mot Schhleswag AG, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, 

p.58 
36 Indén, EU:s statsstödsrätt, 88.  
37 Bacon, European Community Law of State Aid, 2017, 62.  
38 Indén, EU:s statsstödsrätt, 92. 
39 Domstolens dom den 23 april 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser mot Macrotron GmbH, C-41/90, 

ECLI:EU:C:1991:161, p. 21. 
40 Indén, EU:s statsstödsrätt, 92. 
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Bedömningen av om kravet på selektivitet är uppfyllt genomförs i två steg. Först måste man 

avgöra om handlingen eller dess verkningar är selektiva, och om så är fallet måste det avgöras 

om medlemsstaten kan motivera åtgärden enligt det relevanta systemet. För att kunna göra 

bedömningen om selektivitet krävs det att jämförelsen måste göras mellan företag i den egna 

medlemsstaten.41 Åtgärder som är allmänna och som inte riktar sig till viss produktion eller 

specifika företag är inte av selektiv natur och berörs alltså inte av statsstödsreglerna. Sådant 

stöd som riktar sig till visst företag kallas materiell selektivitet, som i sin tur fastställs rättsligt 

eller faktiskt.42 Med rättslig selektivitet menas att åtgärden är en direkt följd av de rättsliga 

kriterier som en myndighet satt upp. Ett exempel är om åtgärden är öronmärkt för ett visst 

företag. Om effekten av en viss åtgärd starkt gynnar en viss grupp, trots att åtgärden ska nyttjas 

på ett allmänt och objektivt sätt, så rör det sig om faktisk selektivitet. Det kan till exempel vara 

en åtgärd som i praktiken är avsedd för företag med stora ekonomiska resurser. En åtgärd kan 

också vara selektiv genom att åtgärden bara är tillämplig på viss del av medlemslandet, till 

exempel en kommuns beslut om åtgärd inom kommungränsen.43 

 

Det ska även kunna bevisas innan en åtgärd verkställs, att åtgärden snedvrider konkurrensen.44 

Det behövs inte bevisas att åtgärden har en verklig effekt, utan en potentiell effekt är tillräcklig. 

Om en åtgärd redan verkställts så ska denna bedömning göras på förhållandena innan åtgärden 

verkställdes. Detta trots att det inte haft någon effekt på konkurrensen. Vid bedömning om en 

åtgärd riskerar att snedvrida konkurrensen, bedömer man om stödmottagarens ställning riskerar 

att stärkas gentemot andra konkurrenter, främst ekonomiskt. Det krävs att stödmottagarens 

ställning stärks i sin helhet, det räcker inte att ställningen stärks tillfälligt.45 

 

Det sista rekvisitet är att stödåtgärden påverkar, eller riskerar att påverka, handeln mellan 

medlemsstaterna. Därför krävs det att det kan bevisas att ett visst företag får fördelar som stärker 

dess position på marknaden i förhållande till företag från andra medlemsstater. Det krävs att 

stödmottagaren bedriver sådan gränsöverskridande aktiviteter eller export i normala fall för att 

kriteriet ska anses uppfyllt.46 Det råder skilda meningar om stödets storlek. Enligt EU-

domstolen har stödets storlek ingen betydelse ifall det skulle kunna undantas från 

tillämpningen. Kommissionens uppfattning skiljer sig. De menar att inte alla stöd påverkar 

konkurrensen eller handeln mellan medlemsstaterna.47 På grund av detta har Kommissionen 

introducerat den så kallade de minimis-förordningen48. Stöd som omfattas av denna förordning 

anses inte falla in under bestämmelsen i 107 FEUF.  

  

                                                 
41 Indén, EU:s statsstödsrätt, 100. 
42 Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (2016/C 262/01) 
43 Upphandlingsmyndigheten.  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/vad-ar-statsstod/selektivitetskriteriet/ (Hämtad 2019-05-07) 
44 Indén, EU:s statsstödsrätt, 104. 
45 Ibid, 104. 
46 Ibid, 104–105. 
47 Ibid, 105. 
48 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 

och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse  
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2.1.1 Undantagen 107.2–3 FEUF 

 

Som framgår av regeln 107.1 FEUF att det finns generella undantag i fördragen, och oftast är 

det 107.2 och 107.3 som åsyftas. De reglerna menar att trots att rekvisiten i 107.1 är uppfyllda, 

så kan stödet undantas från det generella förbudet.49 

 

Enligt 107.2 är vissa typer av stöd förenligt med den inre marknaden. 

”2. Förenligt med den inre marknaden är 

a) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet 

ges utan diskriminering med avseende på varornas ursprung, 

b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella 

händelser, 

c) stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken Tyskland som 

påverkats genom Tysklands delning i den utsträckning stödet är nödvändigt för att 

uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning. Fem år efter 

ikraftträdandet av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta ett beslut 

om upphävande av denna punkt.”50 

 

Undantagen enligt 107.2 FEUF är absoluta. Det innebär att kommissionen inte kan vägra 

undantag om de angivna rekvisiten är uppfyllda.51 Trots detta måste de anmälas till 

Kommissionen innan de verkställs. Inledningsvis anges en typ av undantag som är av 

social karaktär. De stöd som ges ska undantas så länge stödet ges utan diskriminering vad 

gäller varornas ursprung. Regeln skapar utrymme för medlemsstater att gynna vissa 

kategorier av konsumenter vars personliga situation motiverar ingripande.52 Det följer 

också av undantagen i 107.2 FEUF att stöd som lämnas för att avhjälpa skador som 

orsakats av naturkatastrof eller andra exceptionella händelser undantas från förbudet i 

107.1 FEUF. Bland annat användes detta undantag efter stormen Gudrun januari 2005.53 

Sist så anges det att stöds som ges till näringslivet i vissa av de områden i 

Förbundsrepubliken Tyskland som påverkats genom Tysklands delning ska undantas från 

förbudet. Det krävs dock att stödet är nödvändigt för att ersätta de ekonomiska nackdelar 

som uppkom genom delningen.54 

Det andra undantaget som finns är de som regleras i 107.3. 

”3. Som förenligt med den inre marknaden kan anses 

a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är 

onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning och i de regioner som 

avses i artikel 349, med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation, 

b) stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse 

eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, 

                                                 
49 Indén. EU:s statsstödsrätt. 112. 
50 Artikel 107.2 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
51 Regeringen, lagrådsremiss, olagligt statsstöd. 
52 Indén, EU:s statsstödsrätt, 115.  
53 K (2006) 4405, stöd nr N 185/2006, Statligt stöd 
54 Indén, EU:s statsstödsrätt, 115. 
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c) stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, 

när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det 

gemensamma intresset, 

d) stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar 

handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det 

gemensamma intresset, 

e) stöd av annat slag i enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen kan komma 

att bestämma genom beslut.”55 

Till skillnad mot för 107.2 är inte 107.3 absolut. Det betyder att trots att rekvisiten är 

uppfyllda kan kommissionen vägra undantag. I 107.3 anges de typer av situationer som 

kan anses som förenliga med den inre marknaden. Det är ofta områden som är högt 

prioriterade inom unionen. EU:s intressen ska gynnas av stödet, inte mottagarens eller 

medlemsstatens. Kommissionen har givits ett stort handlingsutrymme för att bedöma om 

en stödåtgärd kvalificerar sig som ett av undantagen.56  

 

Stöd enligt 107.3(a) är tillsammans med 107.3(c) den största delen av stöd som 

kommissionen beviljar. Stöd kan ges för att främja ekonomisk utveckling i regioner där 

levnadsstandarden är låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning. Enligt EU-

domstolens praxis uttalar sig domstolen att den ekonomiska värderingen ska utredas 

utifrån gemenskapen som helhet, och därför kan även stöd för att främja den sociala 

sammanhållningen inom EU beviljas.57 

 

Viktiga projekt av gemensamt intresse eller för att avhjälpa störning i medlemsstats 

ekonomi är enligt 107.3(b) ett undantag från förbudet i 107.1. Det krävs att projektet är 

viktigt ur europeiskt perspektiv. Vid bedömning ska det utgå från fyra olika kriterier: 

1) Stödet måste bidra till förverkligandet av projektet.  

2) Projektet måste vara klart definierat och preciserat. 

3) Projektet måste vara viktigt ur ett kvantitativt hänseende samt kvalitativ synpunkt. 

4) Projektet måste vara av ett gemensamt intresse och ska gynna EU som helhet.  

 

Bland annat så ansågs tunneln under engelska kanalen som en sådant projekt.58 

 

Enligt 107.3 c kan undantag beviljas till stöd för att underlätta utvecklingen av vissa 

näringsverksamheter eller regioner, när det inte påverkar den egna ekonomin negativt 

samt bryter mot det gemensamma intresset. Företag i regioner som är att anses som 

missgynnande mot för andra regioner i medlemsstaten. I detta fall tas inte EU som helhet 

med som referenspunkt. Stödet ska främja gemenskapens intressen på liknande sätt som i 

107.3 a, trots att bedömningen för vilka regioner som är att anses som missgynnande 

endast görs nationellt och inte med EU som helhet.59 I Sverige anges de missgynnande 

regionerna i den så kallade regionalstödskartan.60  

  

                                                 
55 Artikel 107.3 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
56 Indén, EU:s statsstödsrätt, 115–116. 
57Domstolens dom den 14 oktober 1987, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska gemenskapernas 

kommission, 248/84, ECLI:EU:C:1987:437 
58 Indén, EU:s statsstödsrätt, 118. 
59 Ibid, 119. 
60 C (2014) 1823 final, ärende nr SA.37985 (2014/N), Regional stödkarta. 
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2.1.2 108 FEUF 

 

För att åstadkomma en effektiv kontroll av statsstöd, har medlemsstaterna genom 108 FEUF 

ålagts en anmälningsskyldighet för nya planerade stödåtgärder. 

 

”1. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna fortlöpande granska alla 

stödprogram som förekommer i dessa stater. Den ska till medlemsstaterna lämna förslag till 

lämpliga åtgärder som krävs med hänsyn till den pågående utvecklingen eller den inre 

marknadens funktion. 

 

2. Om kommissionen, efter att ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig, finner att stöd som 

lämnas av en stat eller med statliga medel inte är förenligt med den inre marknaden enligt 

artikel 107, eller att sådant stöd missbrukas, ska den besluta om att staten i fråga ska upphäva 

eller ändra dessa stödåtgärder inom den tidsfrist som kommissionen fastställer. På begäran av 

en medlemsstat kan rådet enhälligt besluta att stöd som denna stat lämnar eller avser att lämna 

ska anses vara förenligt med den inre marknaden, med avvikelse från bestämmelserna i artikel 

107 eller de förordningar som avses i artikel 109, om ett sådant beslut är motiverat på grund 

av exceptionella omständigheter. 

 

3. Kommissionen ska underrättas i så god tid att den kan yttra sig om alla planer på att vidta 

eller ändra stödåtgärder. Om den anser att någon sådan plan inte är förenlig med den inre 

marknaden enligt artikel 107, ska den utan dröjsmål inleda det förfarande som anges i punkt 

2. Medlemsstaten i fråga får inte genomföra åtgärden förrän detta förfarande lett till ett 

slutgiltigt beslut.  

 

4.Kommissionen får anta förordningar avseende de kategorier av statligt stöd som rådet i 

enlighet med artikel 109 har fastställt som möjliga att undanta från förfarandet i punkt 3 i den 

här artikeln.”61 

 

Anmälan ska ske till kommissionen. Dessutom granskar kommissionen befintliga stödåtgärders 

förenlighet med den gemensamma marknaden. För nya stödåtgärder avgör kommissionen först 

om en stödåtgärd uppfyller de krav enligt 107.1 FEUF som måste vara uppfyllda för att det ska 

kunna röra sig om ett stöd. Sedan avgör kommissionen om stödåtgärden kan undantas enligt 

107.2–3 FEUF.62 Kommissionen måste ges tillfälle att lämna synpunkter innan stödet 

verkställs, vilket är ett uttryck för det så kallade genomförandeförbudet. Både 

genomförandeförbudet samt anmälningsplikten gäller endast om artikel 107.1 är uppfylld. En 

åtgärd som inte uppfyller detta är inte att anse som ett statsstöd och således finns den ingen 

anmälningsplikt.63 

 

För att avgöra vilket typ av regelverk som reglerar förfarandet kring statligt stöd, behöver man 

skilja på de olika typerna av stöd. Regelverken skiljer sig lite beroende på vilken typ av stöd 

det handlar om. Det förekommer fyra olika typer av stöd, befintligt, nytt, olagligt samt 

missbrukat stöd. 

 

Befintliga stöd är underställda löpande kontroll av kommissionen enligt 108.1 FEUF. 

Begreppet definieras i artikel 1(b) i-v förordning 2015/1589, som varje stödåtgärd som 

existerade innan respektive land anslöt sig till EU, både generella och individuella. Som 

                                                 
61 Artikel 108 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
62 Indén, EU:s statsstödsrätt, 212. 
63 Ibid, 215–16. 
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stödåtgärd är också stöd som godkänts av kommissionen enligt artikel 108.2–3 FEUF.64 Dessa 

typer av stöd behöver inte anmälas till kommissionen, men stödet står fortfarande under 

kommissionens granskning.65 Nytt stöd är sådant stöd som inte faller in under befintligt stöd.66 

Nya stöd faller inom anmälningsskyldigheten och får ej verkställas innan kommissionen 

godkänt det. EU-domstolen kan lämna ett förhandsavgörande om stödet utgör ett stöd och om 

det i sådant fall är förenligt med den inre marknaden.67 Ett olagligt stöd är ett sådant stöd som 

införs i strid med 108.3 FEUF68, och missbruk av stöd är stöd som används av mottagaren i 

strid med ett beslut fattat i enlighet med artiklarna 4.3, 7.3 eller 7.4 i förordning (EG) nr 

659/1999 eller artiklarna 4.3, 9.3 eller 9.4 i denna förordning.69 

 

108.4 FEUF hänvisar till 109 FEUF. Detta ger kommissionen kompetens att skapa de 

förordningar som krävs för tillämpningen av 107 och 108 FEUF.   

 

2.1.3 109 FEUF 

 

Rådet har genom kompetensen i 109 FEUF antagit förordning 2015/1588 om tillämpningen av 

artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av 

övergripande statligt stöd. 70 Förordningen kallas statsstödsförordningen och ger kommissionen 

kompetens att anta gruppundantagsförordningar rörande vissa typer av stöd.71   

 

”Rådet får på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet anta de 

förordningar som behövs för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 och får särskilt 

fastställa villkoren för tillämpningen av artikel 108.3 och vilka slag av stödåtgärder som ska 

vara undantagna från detta förfarande.”72 

 

2.2 Kommissionens förordningar angående statsstöd 
 

Som framgått ovan är det i huvudsak kommissionen som bedömer om stöd är förenligt med den 

inre marknaden.73 Därför gavs kommissionen kompetens till att anta förordningar inom 

områden där kommissionen har tillräcklig erfarenhet för att kunna fastställa allmänna kriterier 

för förenlighet med den inre marknaden. På så sätt kan kommissionen förklara att vissa 

särskilda stöd är förenliga med den inre marknaden enligt bestämmelserna i artikel 107.2 och 

107.3 i EUF-fördraget och undantagen från förfarandet i artikel 108.3 i fördraget.74 

Förordningarna som antas är ämnade att säkerställa insynen och rättssäkerheten och kommer 

att kunna direkt tillämpas av de nationella domstolarna.75 De förordningar som kommissionen 

kan anta kallas gruppundantagsförordningar.76 

 

                                                 
64 Förordning 2015/1589 artikel 1.b, 
65 Indén, EU:s statsstödsrätt, 213. 
66 Förordning 2015/1589 artikel 1.c, 
67 Indén, EU:s statsstödsrätt, 215. 
68 Förordning 2015/1589 artikel 1.f, 
69 Ibid, artikel 1.g. 
70 Förordning 2015/1588 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd. 
71 Indén, EU:s statsstödsrätt, 116. 
72 Artikel 109 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
73 Förordning (EU) 2015/1588, skäl 2. 
74Ibid, skäl 4. 
75Ibid, skäl 5. 
76Ibid, artikel 1. 
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Kommissionen kan i vissa fall även anta förordningar om att vissa fall av stöd inte uppfyller 

kraven i 107.1 FEUF och därför ska undantas från anmälningsskyldigheten i 108.3 EUF. Stödet 

får dock inte överstiga ett visst belopp för ett och samma företag. De förordningar som avses är 

De minimis förordningar.77 

 

2.2.1 Den allmänna gruppundantagsförordningen 

 

Genom kompetensen i förordning 2015/1588 antog kommissionen den allmänna 

gruppundantagsförordningen 2014.78 Förordningen slår fast i vilka situationer en medlemsstat 

inte behöver anmäla ett stöd innan det verkställs i enlighet med 108.3 FEUF. Huvudregeln är 

att de stöd som uppfyller förordningens angivna villkor kan undantas från det generella förbudet 

i 107.1.79 För att det ska ske en effektiv kontroll måste medlemsstaterna, när de beviljar stöd 

som omfattas av förordningen, lämna alla nödvändiga uppgifter om de stöd som beviljats och 

verkställts med stöd av förordningen till kommissionen.80  

 

För att en åtgärd ska undantas måste beslutet hänvisa till tillämpliga bestämmelser i 

förordningen. Alla kostnader som ligger till grund för stödet ska dokumenteras och styrkas. Det 

ska på förhand kunna fastställas vilket värdet är, och därför måste stödet utgå i viss form, till 

exempel bidrag och räntesubventioner.81 Värdet på stödet för inte överstiga de tröskelvärden 

som anges i förordningen i artikel 4. Stödets tröskelvärde beror på vad för typ av stöd det rör 

sig om.82  

 

I det inledande kapitlet av förordningen återfinns de kategorier av stöd som är tillämpliga, de 

tillfällen där förordningen inte är tillämplig samt allmänna definitioner som används i 

förordningen. Andra kapitlet innehåller regler om återkallande av gruppundantag, övervakning 

och rapportering. I kapitel tre finns de särskilda bestämmelserna för var och en av de 

stödkategorier som återfinns i kapitel ett. Det är i den här kategorin som själva bedömningen 

sker om stöd kan beviljas.83 

 

Den allmänna gruppundantagsförordningen gäller inte stöd som beviljas till primär 

jordbruksproduktion.84 Detta på grund av att det finns särskilda regler inom den sektorn.85 

 

2.2.2 Den allmänna De minimis förordningen 

 

Ännu en förordning som kommissionen antog genom sin kompetens i förordning 2015/1588, 

är den allmänna ”De minimis-förordningen”.86 Stöd som uppfyller kraven enligt förordningen 

behöver inte anmälas enligt 108.3 FEUF till kommissionen, eftersom de ska anses inte uppfylla 

107.1 FEUF, och är således inget statsstöd.87 När det gäller mindre stöd är påverkan och risken 

för snedvridning av konkurrensen av så liten betydelse, att kriterierna för snedvridning inte 

                                                 
77 Förordning (EU) 2015/1588, artikel 2.  
78 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
79 Indén, EU:s statsstödsrätt, 220–221. 
80 Ibid,222. 
81 Ibid,223. 
82 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, artikel 4. 
83 Ibid. 
84 Ibid, artikel 1.3b. 
85 Ibid, skäl 10. 
86 Ibid. 
87 Ibid, art 3.1. 
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anses som uppfyllda.88 Påverkan på konkurrensen genom stödet kan dock ge en märkbar effekt 

även när det rör sig om ett mindre belopp, vilket EU-domstolen påpekat i praxis.89 Inom 

förordningen undantas vissa branscher från undantaget, speciellt de branscher som 

kännetecknas av flera små företag eller där det råder stark konkurrens.90 

 

Den allmänna De minimis förordningen gäller samtliga sektorer förutom;  

1) Stöd till företag verksamma inom fiske- och vattenbrukssektorn, som omfattas av rådets 

förordning (EG) nr 104/2000. 

2) Stöd till företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter. 

3) Stöd till företag som är verksamma inom sektorn för bearbetning och saluföring av 

jordbruksprodukter.  

4) Stöd till exportrelaterad verksamhet riktad mot tredjeländer eller medlemsstater, det vill 

säga stöd som är direkt knutet till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av 

ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med 

exportverksamhet.  

5) Stöd som är avhängigt av att inhemska produkter används framför importerade. 91 

 

Det totala beloppet från en medlemsstat till ett enda företag, får inte överstiga 20.000 euro under 

en period av tre beskattningsår. 92 Definitionen av vad som avses med ett enda företag i 

förordningen måste ha minst ett av fyra möjliga förhållanden till varandra.  

1) Ett företag innehar majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas röster i ett annat företag. 

2) Ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags 

styrelse, ledning eller tillsynsorgan. 

3) Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett 

avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i företagets stadgar. 

4) Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag förfogar till följd av en 

överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en 

majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.93 

 

På grund av de särskilda regler som gäller för sådan produktion inom jordbruks- fiske- och 

vattenbrukssektorn och risken för snedvridning av konkurrensen inom dessa branscher, så 

gäller inte den allmänna de minimis förordningen för dessa sektorer. 94 För att stöd av mindre 

betydelse ska kunna utgå till dessa branscher har kommissionen antagit en sektorspecifik de 

minimis förordning. Förordning 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 

fördraget av Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom 

jordbrukssektorn95 är således den som är av störst relevans för denna studie.  

  

                                                 
88 Upphandlingsmyndigheten 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/forordning-om-stod-av-mindre-betydelse/ (hämtad 2019-05-

07) 
89 Domstolens dom av den 14 januari 2015, begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal, England & 

Wales, på begäran av Eventech Ltd mot The Parking Adjudicator, C-518/13, 2015/C 073/06, p. 68. 
90 Domstolens dom av den 21 juli 2005, begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo i målet 

Administración del Estado Mot Xunta de Galicia, C-71/04, ECLI:EU:C:2005:493, p. 41–42.  
91 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 art 1. 
92 Ibid, 3.2. 
93 Ibid, 2.2. 
94Ibid, skäl 6 
95 Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 

och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn 
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2.3 Jordbruk inom EU:s statsstödsrätt 
2.3.1 Bakgrund 

 

Efter andra världskriget fanns det ett behov av att stödja jordbruken runt om i Europa. I England 

använde man sig av offentliga medel till att stödja jordbruken, och i Tyskland höjde man priset 

på importerade varor. Man gjorde detta för att säkra jordbrukens inkomst och för att förhindra 

uppsägning av arbetstagare. Trots att självhushållningen ökade under kriget, så var jordbruken 

fattiga. I Frankrike, Tyskland och Italien var jordbruken fortfarande för små för att kunna vara 

livskraftiga.96 

 

Att inkludera jordbruk i FEUF var både politiskt och ekonomiskt nödvändigt. Bildandet av den 

gemensamma marknaden för jordbruk och jordbruksprodukter gjordes för att mat, både 

produktionsmässigt och konsumtionsmässigt, är nödvändigt. Frankrike var den största 

producenten av jordbruksprodukter efter kriget, och den gemensamma marknaden gav mer 

jämfördelning mellan länderna, främst mellan Frankrike och Tyskland.97 I FEUF finns den 

gemensamma jordbrukspolitiken stadgad i artikel 38–44.98 Målet för den gemensamma 

jordbrukspolitiken stadgas i artikel 39. Genom den gemensamma jordbrukspolitiken så är målet 

att öka produktiviteten genom att främja teknologiska framsteg. Jordbruksproduktionen ska 

utvecklas samt att man ska utnyttja produktionsfaktorerna, främst arbetskraften. Genom detta 

försäkrar man jordbrukarna en skälig levnadsstandard, främst på grund av de höjda individuella 

inkomsterna. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska dessutom stabilisera marknaderna, 

trygga försörjningen samt tillförsäkra konsumenterna varor till skäliga priser.99 I samband med 

utformningen samt användandet av den gemensamma jordbrukspolitiken så måste hänsyn tas 

till jordbrukets särskilda karaktär. Detta på grund av jordbrukets sociala struktur samt av 

strukturella och naturbetingade olikheter mellan olika regioner.100  

 

Den gemensamma jordbrukspolitiken är uppdelad i två stycken pelare. Den första pelaren 

utgörs av olika instrument som avser jordbruksmarknaders samt livsmedelskedjans 

funktionssätt. Bland annat faller förordning 1308/2013 om den samlade marknadsordningen för 

jordbruksprodukter101 och förordning 1307/2013 om direktstöd102 inom den gemensamma 

jordbrukspolitikens första pelare. De olika förordningarna är villkorade av verksamhetskrav, 

god jordbrukssed samt goda miljöförhållanden. Tillsammans utgör åtgärderna en grund för det 

stöd som beviljas jordbrukare och bildar en utgångspunkt för hur man ska upprätthålla ett 

hållbart jordbruk inom hela EU. De åtgärderna inom den första pelaren är obligatoriska, och 

säkerställer således att den gemensamma jordbrukspolitiken tillämpas på den inre 

marknaden.103  

 

                                                 
96 McMahon, Joseph A, Cardwell, Michael N. Research handbook on EU agriculture Law.Cheltenham UK, 

Edward Elgar Publishing Limited, 2015. S. 7. 
97 McMahon, Cardwell, Research handbook on EU agriculture Law, 7. 
98 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 38–44. 
99 Ibid, artikel 39 1. 
100 Ibid, artikel 39 2. 
101 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av 

en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 

(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007. 
102 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för 

direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009. 
103 Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i 

landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01), kapitel 1, artikel 7. 
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Den andra pelaren är landsbygdsutvecklingspolitiken. Den regleras av förordning 1305/2013. 

Genom förordningen fastställs allmänna regler för EU:s stöd för landsbygdsutveckling, som är 

finansierat via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).104 Ejflu främjar 

en hållbar landsbygdsutveckling inom hela EU och kompletterar både den gemensamma 

jordbrukspolitiken samt den gemensamma fiskeripolitiken. Den bidrar även till utvecklingen 

av en mer territoriell och miljömässigt balanserad, klimatvänlig samt klimattålig, 

konkurrenskraftig och innovativ jordbrukssektor inom EU.105 Åtgärderna genomförs via 

landsbygdsprogram106 som uppfyller EU:s prioriteringar för utveckling107 på nationell, regional 

och lokal nivå. Åtgärder för att främja landsbygdsutveckling är i stort sett frivilliga.108 

 

Bestämmelserna om konkurrensreglerna i FEUF ska tillämpas på jordbruksproduktion eller 

handel med jordbruksprodukter, endast i den mån Europaparlamentet eller rådet beslutar om 

detta.109 Förordningarna om den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter110 och om 

stöd för landsbygdsutveckling från Ejflu111 anger de olika tillfällen stöd ska anses falla utanför 

reglerna om statligt stöd.  

 

Artikel 211 i förordningen om den samlade marknadsordningen anger att artiklarna 107–109 

FEUF ska tillämpas på produktion samt handel med jordbruksprodukter. Det är den allmänna 

regeln, men det finns viktiga undantag.112 Det viktigaste undantaget är att direktstöd till 

jordbrukare enligt förordning 1307/2013 är helt utesluten från den allmänna regeln.113 Detta 

beror på att det finns särskilda villkor för när det är lämpligt att erhålla stöd enligt den 

förordningen.114 Det andra undantaget från reglerna om statligt stöd är åtgärder som anges 

förordning 1308/2013 som helt eller delvis finansieras av EU.115 Till sist innehåller 

förordningen en lista på sådana åtgärder som inte ska omfattas av reglerna om statligt stöd. Det 

är specificerade betalningar från staten, bland annat utbetalningar för renar i Sverige och i 

Finland.116 

 

Förordningen om stöd till landsbygdsutveckling från Ejflu fastställer även den när reglerna om 

statligt stöd enligt 107–109 FEUF inte är tillämpliga. Reglerna om statsstöd enligt artiklarna 

107–109 FEUF är ej tillämpliga vid finansiering av landsbygdutvecklingsåtgärder från en 

medlemsstat enligt denna förordning, förutsatt att åtgärden gäller jordbruksverksamhet som 

omfattas av artikel 42, så är inte reglerna om statsstöd ej tillämplig.117 Allt annat stöd till 

landsbygdsåtgärder som finansieras av staten faller under reglerna om statligt stöd enligt 

artiklarna 107–109 FEUF.118  

 

                                                 
104 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för 

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av 

rådets förordning (EG) nr 1698/2005, artikel 1. 
105 Förordning 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Ejflu, artikel 3. 
106 Ibid, artikel 6. 
107 Ibid, artikel 5. 
108 EU:s riktlinjer statligt stöd inom jordbrukssektorn, kapitel 2.4, p. 35/15. 
109 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 42. 
110 Förordning 1308/2013 om upprättandet av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. 
111 Förordning 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Ejflu 
112 Bacon, European Community Law of State Aid, 2017, s. 403. 
113 Förordning 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare, artikel 13. 
114 Bacon, European Community Law of State Aid, 2017, s. 403. 
115 Förordning 1308/2013 om upprättandet av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, artikel 211.2a 
116 Ibid, artikel 211.2b 
117 Förordning 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Ejflu, artikel 81. 
118 Bacon, European Community Law of State Aid, 2017, s. 404. 
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2.3.2 Gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn 

 

Enligt artikel 42 i funktionsfördraget är konkurrensreglerna tillämpliga på produktion av och 

handel med jordbruksprodukter endast i den mån Europaparlamentet och rådet beslutar detta.119 

Tillämpningsområdet för denna förordning är därför anpassad till tillämpningsområdet för 

Europaparlamentets och rådets förordning nr 1305/2013.120 EU inledde en översyn av reglerna 

angående statsstöd i syfte att modernisera och utveckla statsstödsrätten. EU vill att reglerna ska 

främja en hållbar, smart tillväxt för alla på en konkurrensutsatt inre marknad, samtidigt som 

man hjälper medlemsstaterna att använda de offentliga medlen på ett mer effektivt sätt. Ett 

annat syfte var att inrikta kommissionens förhandsgranskning på ärenden som har störst 

påverkan på den inre marknaden och stärka medlemsstaternas samarbete i samband med 

tillämpningen av reglerna om statligt stöd. Detta för att rationalisera reglerna och möjliggöra 

snabbare, mer välgrundade och välunderbyggda beslut baserat på en tydlig ekonomisk logik. 

Det ska finnas ett gemensamt angreppssätt och att det ska finnas tydliga skyldigheter.121  

 

Förordning 702/2014 vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i 

landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt underlättar kontrollen av efterlevnaden av 

statligt stöd på nationell och unionsnivå. Den leder också till en ökad insyn samt en effektiv 

utvärdering av stödet. 122 Kommissionen anses ha betydande erfarenhet inom området efter ett 

antal avgöranden vid tillämpning av artiklarna 107 samt 108 FEUF på mikro samt små och 

medelstora företag, och därför anses de ha rätt erfarenhet att definiera de villkor där vissa typer 

av stöd anses förenliga med den inre marknaden, kommissionen har således rätt kompetens att 

anta denna förordning.123 

 

En god risk- och krishantering är ett viktigt verktyg för en hållbar och konkurrenskraftig 

jordbrukssektor. Jordbruksproduktion utsätts för särskilda risker och kriser på natur-, klimat- 

och hälsoområdet. Stöd för risk- och krishantering och stöd till animaliesektorn begränsas till 

mikroföretag samt små och medelstora företag. Statligt stöd för att kompensera för förluster 

som orsakas av allvarliga klimathändelser som kan likställas med naturkatastrofer, stöd för att 

bekämpa djursjukdomar och skadegörare på växter och stöd för betalning av försäkringspremier 

begränsas till att hjälpa jordbrukare som ställs inför svårigheter trots att de har vidtagit rimliga 

åtgärder för att minimera sådana risker. Företag som gör obetänksamma val av 

produktionsmetoder eller produkter står själva för konsekvenserna av ogenomtänkta val, stöd 

ska således inte leda till att mottagare av stödet ska ta onödiga risker.124 

 

När en naturkatastrof sker uppstår situationer som kräver brådskande åtgärder. Det är därför 

viktigt att stödet genomförs skyndsamt för att kunna vara effektivt. Det är därför nödvändigt att 

förenkla anmälningsförfarandet för sådana stöd. På grund av stödets ersättande karaktär och 

tydliga kriterier för förenlighet med den inre marknaden ger de dessutom inte upphov till någon 

betydande snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.125 

                                                 
119 Förordning 702/2014 vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, skäl 3. 
120 Förordning 702/2014, skäl 5. 
121 Ibid, skäl 7. 
122 Ibid, skäl 8. 
123 Ibid, skäl 9. 
124 Ibid, skäl 56.  
125 Ibid, skäl 57. 
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Stöd för ersättning för skador som orsakats av naturkatastrofer är därför tillgängligt för företag 

i hela jordbrukssektorn och inte bara mikroföretag samt små eller medelstora företag. Villkoren 

för att stöd för ersättning för skador som orsakats av naturkatastrofer ska kunna undantas följer 

redan fastställd praxis och avser ett formellt erkännande från medlemsstaternas myndigheter 

om att det faktiskt är en naturkatastrof och att det föreligger ett direkt orsakssamband mellan 

naturkatastrofen och den skada som stödmottagaren har lidit. Dessa villkor säkerställer att 

överkompensation undviks. Särskilt bör medlemsstaterna undvika överkompensation till följd 

av att denna typ av stöd kombineras med annan ersättning som stödmottagarna erhåller, till 

exempel betalningar genom försäkringar.126 

 

Stöd som beviljas enligt stödordningar och stöd för särskilda ändamål ska anses vara förenliga 

med den inre marknaden enligt artikel 107.2 eller 107.3 FEUF och ska undantas från 

anmälningsskyldigheten som återfinns i artikel 108.3 FEUF.  

 

De typer av stöd som denna förordning ska tillämpas på, som är relevanta för denna rapport, är 

de stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer inom jordbrukssektorn enligt 

artikel 30127, samt stöd för att kompensera förluster som orsakats av allvarlig klimathändelse 

som kan likställas med naturkatastrof i enlighet med artikel 25, under förutsättning att företaget 

blev ett företag i svårigheter på grund av skador eller förlusterna som orsakats av händelsen. 128 

 

Den första typen av stöd som kan beviljas för att avhjälpa skador, är sådana skador som orsakats 

av naturkatastrofer. Villkoren enligt artikel 30 måste vara uppfyllda för att kunna erhålla sådant 

stöd.129 Vad som menas med naturkatastrof återfinns i artikel 2 p. 9 i samma förordning, vilket 

säger att, jordbävningar, laviner, jordskred och översvämningar, tornador, orkaner, 

vulkanutbrott och naturligt uppkomna skogsbränder är att anses som naturkatastrofer.130  

 

Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer ska anses som förenliga med den 

inre marknaden enligt 107.2 b FEUF och ska undantas anmälningsskyldigheten i 108.3 FEUF 

om stödet uppfyller villkoren i punkterna 2–8 i denna artikel.131  

 

Det krävs att myndigheterna erkänt händelsen som en naturkatastrof.132 För att bedöma om det 

rör sig om en naturkatastrof måste myndigheterna göra en bedömning om händelsen kan 

klassificeras som naturkatastrof enligt nationell lagstiftning. Under utredningen används 

meteorologiska uppgifter eller rapporter, till exempel mm nederbörd per m², och om det finns 

ett graderat system för bedömning av hur allvarliga katastrofer är, så används detta. Om sådana 

naturkatastrofer har förekommit mer än en gång i samma region under föregående år, så ska 

man göra en jämförelse med de tidigare händelser. Den myndighet som gör utredningen bör 

helst vara det nationella meteorologiska institutet eller annat erkänt behörigt organ, i Sveriges 

fall SMHI. Denna utredning är dock inte bindande, då det är kommissionen på sin egen praxis 

och mot bakgrund mot EU-domstolens praxis som gör bedömningen enligt 107.2b.133Eftersom 

det är fråga om ett undantag från den allmänna principen om att statligt stöd är oförenligt med 

                                                 
126 Förordning 702/2014, skäl 58. 
127 Ibid, 1 p.5. 
128 Ibid, artikel 1 p.6 i. 
129 Ibid, artikel 6.5 p. G 
130 Ibid, artikel 2 p. 9.  
131 Ibid, avsnitt 3, artikel 30, p.1. 
132 Ibid, avsnitt 3, artikel 30, p.2 A. 
133 Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer (artikel 107.2 b i EUF-fördraget) Checklista för 

medlemsstaterna, kapitel 1.2. 
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den gemensamma marknaden enligt 107.1 FEUF, skall bestämmelsen i 107.2b FEUF tolkas 

restriktivt.134 

 

Stöd enligt 107.2b kan endast beviljas för de skador som direkt orsakats av naturkatastrofer. 

Det ska således finnas ett direkt samband mellan de skador som har orsakats av händelsen och 

det statliga stödet, och det är nödvändigt att göra en så exakt bedömning som möjligt av de 

skador som berörda har drabbats av.135  De stödberättigande kostnaderna ska vara kostnaderna 

för den skada som uppstått som en direkt följd av naturkatastrofen. Skadan ska bedömas 

antingen via en offentlig myndighet, av en oberoende expert som är godkänd av den beviljande 

myndigheten eller av ett försäkringsbolag. De skador som omfattas är materiella tillgångar, till 

exempel byggnader, utrustning, maskiner och lager, samt inkomstbortfall till följd av 

fullständig eller delvis förstörelse av produktionen eller jordbruksmedlen. Denna beräkning 

görs för varje enskild stödmottagare.136 Beräkningen av den materiella skadan ska baseras på 

tillgångens reparationskostnad eller ekonomiska värde före katastrofen. Stödet får inte 

överstiga de reparationskostnader eller den minskning av det skäliga marknadsvärdet som 

katastrofen orsakat. 137 Inkomstbortfallet ska beräknas genom att ta den producerade mängden 

jordbruksprodukter under det år då naturkatastrofen inträffande multiplicerat med det 

genomsnittliga försäljningspriset under året. Detta subtraheras från resultatet av den 

genomsnittliga årliga producerande mängden produkter under den treårsperiod som föregick av 

naturkatastrofen, där de högsta och lägsta värdena inte medräknas multiplicerat med det 

genomsnittliga försäljningspriset.138 Stödet samt andra ersättningar, såsom försäkringar, ska 

kompensera 100% av skadan.139 

 

Den andra typen av stöd som kan beviljas är sådant stöd för att kompensera förluster som 

orsakats av allvarlig klimathändelse som kan likställas med naturkatastrof i enlighet med artikel 

25, under förutsättning att företaget blev ett företag i svårigheter på grund av skador eller 

förlusterna som orsakats av händelsen.140  

 

Definitionen av företag i svårigheter är ett företag för vilka minst en av följande omständigheter 

råder:  

(a) ”I fallet med aktiebolag (utom mikroföretag, små eller medelstora företag som funnits 

i mindre än tre år), om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på 

grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade förluster 

från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av företagets 

egna medel) leder till ett negativt sammanlagt belopp som överstiger hälften av det 

tecknade aktiekapitalet. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med 

”aktiebolag” särskilt de typer av företag som anges i bilaga I till Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2013/34/EU, och ”aktiekapital” omfattar om så är relevant 

eventuell överkurs. 

 

(b) I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets 

skuld (utom mikroföretag, små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år), 

om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av 

                                                 
134 Domstolens dom den 23 februari 2006, Giuseppe Atzeni m.fl. (C-346/03), Marco Scalas och Renato Lilliu 

(C-529/03) mot Regione autonoma della Sardegna, ECLI:EU:C:2006:130, p. 79. 
135 Förordning 702/2014, avsnitt 3, artikel 30, p.2 B. 
136 Ibid, avsnitt 3, artikel 30, p.5. 
137 Ibid, avsnitt 3, artikel 30, p.6. 
138 Ibid, avsnitt 3, artikel 30, p.7.  
139 Ibid, avsnitt 3, artikel 30, p.8. 
140 Ibid, artikel 1 p.6 i. 
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ackumulerade förluster. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med ”ett 

företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld” 

särskilt de typer av företag som anges i bilaga II till direktiv 2013/34/EU.  

 

(c) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna 

i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina fordringsägares 

begäran. 

 

(d) Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat tillbaka lånet eller 

avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en 

omstruktureringsplan. 

 

(e) I fallet med ett företag som inte är ett mikroföretag, litet eller medelstort företag, där, 

för de senaste två åren, (i) företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit 

större än 7,5 och (ii) företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, 

EBITDA, har legat under 1,0.”141 

 

Stöd för att kompensera mikroföretag samt små och medelstora företag som är verksamma inom 

primär jordbruksproduktion för skador som orsakats av en allvarlig klimathändelse som kan 

likställas med en naturkatastrof ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening 

som avses i artikel 107.3 c FEUF och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 

FEUF om det uppfyller villkoren i punkterna 2–10 i denna artikel och i kapitel I.  

 

I likhet med artikel 30 så ska även här behörig myndighet erkänt händelsens karaktär av 

allvarlig klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof. 142 En allvarlig 

klimathändelse som kan likställas med en naturkatastrof är ogynnsamma väderförhållanden 

såsom frost, stormar och hagel, is, kraftigt eller ihållande regn eller allvarlig torka som förstör 

mer än 30 % av den genomsnittliga produktionen beräknat på grundval av den föregående 

treårsperioden eller genomsnittligt under tre år grundat på föregående femårsperiod, varvid det 

högsta och det lägsta värdet inte medräknas. 143 Med annan allvarlig klimathändelse menas 

ogynnsamma väderförhållanden som inte uppfyller villkoren i punkt 35.34 om annan 

klimathändelse som kan likställas naturkatastrof. 144 Även orsakssambandet utreds på samma 

sätt som i artikel 30 som ovan redovisats. 145 Skadan ska bedömas antingen via en offentlig 

myndighet, av en oberoende expert som är godkänd av den beviljande myndigheten eller av ett 

försäkringsbolag. Skadan som omfattas är inkomstbortfall enligt punkt 6 samt den materiella 

skadan enligt punkt 7.146  

 

Inkomstbortfallet ska beräknas genom att ta den producerade mängden jordbruksprodukter 

under det år då den allvarliga klimathändelsen som kan likställas naturkatastrof inträffande, 

eller påföljande år som påverkas, multiplicerat med det genomsnittliga försäljningspriset under 

året. Detta subtraheras från resultatet av den genomsnittliga årliga producerande mängden 

produkter under den treårsperiod som föregick av klimathändelsen som kan likställas 

naturkatastrof, där de högsta och lägsta värdena inte medräknas multiplicerat med det 

genomsnittliga försäljningspriset. Inkomstbortfallet får beräknas antingen på jordbrukets årliga 

                                                 
141 EU:s riktlinjer statligt stöd inom jordbrukssektorn, kapitel 2.4, p. 35/15. 
142 Förordning 702/2014, artikel 25 p. 2 a. 
143 EU:s riktlinjer statligt stöd inom jordbrukssektorn, kap 2.4, p. 35/34. 
144 Ibid, kap 2.4, p. 35/35. 
145 Förordning 702/2014, artikel 25 p. 2 b. 
146 Ibid, artikel 25 p. 5. 
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produktionsnivå eller på växtodlings- eller djurnivå.147 Beräkningen av den materiella skadan, 

till exempel byggnader, utrustning, maskiner och lager ska baseras på tillgångens 

reparationskostnad eller ekonomiska värde före katastrofen. Stödet får inte överstiga de 

reparationskostnader eller den minskning av det skäliga marknadsvärdet som händelsen 

orsakat. Om stödmottagarens inkomstbortfall beräknas på växtodlings- eller djurnivå ska endast 

den materiella skada som avser den aktuella växtodlingen eller de aktuella djuren beaktas.148 

 

Vad som skiljer sig med artikel 30 i detta fall, är att stöd som beviljas enligt artikel 25 ska enligt 

punkt 9 minskas med 50 % för stödmottagare som inte har tecknat en försäkring som täcker 

minst 50 % av deras genomsnittliga årsproduktion eller produktionsrelaterade inkomst och det 

oftast förekommande klimatriskerna i den berörda medlemsstat eller region som omfattas av 

försäkringen.149 Det undantag som finns från detta villkor är om en medlemsstat på ett 

övertygande sätt kan visa att ingen rimlig försäkring som täcker de statistiskt sett vanligaste 

klimatriskerna i den berörda medlemsstaten eller regionen fanns tillgänglig vid den tidpunkt då 

skadan inträffade, trots att alla rimliga ansträngningar har gjorts.150 Även stödets storlek ska 

begränsas till 80% av de stödberättigade kostnaderna. I stödets storlek inräknas även annan 

ersättning eller försäkringar. I områden där det finns naturliga begränsningar kan denna 

stödnivå ökas till 90%.151 

 

Stödet som beviljas måste uppfylla samtliga villkor i kapitel 1 samt de särskilda villkor som 

anges i kapitel 3 som är relevanta för det särskilda stödet.152  Stödet måste vara överblickbart, 

vilket innebär att man måste kunna beräkna bruttobidragsekvivalenten utan att behöva göra en 

riskbedömning.153 Överstiger bruttobidragsekvivalenten tröskelvärdena enligt artikel 4 så är 

förordningen inte tillämplig.154 

 

Ett till krav är att stödet ska ha en stimulanseffekt.155  En stimulanseffekt föreligger om stödet 

ändrar företagets beteende på ett sådant sätt att företaget inleder ytterligare verksamhet som 

bidrar till utvecklingen av sektorn som det utan stöd inte skulle ha inlett. Det kan även ha inletts 

i begränsad utsträckning eller på annat. Stödet får dock inte understödja kostnader för en 

verksamhet som företaget i alla händelser skulle ha ådragit sig och får inte kompensera för den 

normala affärsrisken vid ekonomisk verksamhet.156 I detta fall finns det undantag. Artikel 6.5 

radar upp de kategorier som inte behöver ha någon stimulanseffekt, eller som ska anses ha en 

stimulanseffekt.157 Stöd för att kompensera förluster som orsakats av allvarlig klimathändelse 

som kan likställas en naturkatastrof158 samt stöd för att avhjälpa skador som orsakats av 

naturkatastrof159 är sådana tillfällen som omfattas av undantaget i artikel 6.5. 

  

                                                 
147 Förordning 702/2014, artikel 25 p. 6. 
148 Ibid, artikel 25 p. 7. 
149 Ibid, artikel 25 p. 9. 
150 EU:s riktlinjer, statligt stöd inom jordbrukssektorn, kapitel 1.2.1.2. artikel 363. 
151 Ibid, kapitel 1.2.1.2. artikel 362. 
152 Förordning 702/2014, artikel 3. 
153 Ibid, artikel 5. 
154 Ibid, artikel 4. 
155 Ibid, artikel 6. 
156 EU:s riktlinjer statligt stöd inom jordbrukssektorn, kap 3.4, artikel 66. 
157 Förordning 702/2014, artikel 6.5. 
158 Ibid, artikel 6.5 p. C. 
159 Ibid, artikel 6.5 p. G. 



21 

 

2.3.3 Stöd av mindre betydelse för jordbrukssektorn 

 

Statligt stöd som uppfyller kriterierna i artikel 107.1 FEUF ska anmälas till kommissionen i 

enlighet med artikel 108.3 FEUF. Enligt artikel 109 FEUF får rådet bestämma vilka kategorier 

av stödåtgärder som är undantagna från denna anmälningsskyldighet. Med stöd av artikel 108.4 

FEUF får kommissionen anta förordningar avseende dessa kategorier av statligt stöd. Genom 

förordning 2015/1588 beslutade rådet, i enlighet med artikel 109 FEUF, att stöd av mindre 

betydelse kan utgöra en sådan kategori. Utgångspunkten är att stöd som beviljas ett enda företag 

under en bestämd period och som inte överskrider ett fast belopp, inte uppfylla samtliga kriterier 

i artikel 107.1 FEUF, och omfattas därför inte av anmälningsskyldigheten enligt 108.3 FEUF.160 

På grund av att risken för att även små belopp inom jordbrukssektorn skulle kunna uppfylla de 

kriterier enligt 107.1 FEUF, uteslöts jordbrukssektorn från tillämpningsområdet även i den 

allmänna De minimis förordningen. Kommissionen antog istället en förordning med regler för 

stöd av mindre betydelse för jordbrukssektorn.161  

 

Den här förordningen gäller, enligt artikel 1, statligt stöd till företag verksamma inom 

primärproduktion av jordbruksprodukter, med tre undantag.  

 

(a) Stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av produkter som 

släpps ut på marknaden. 

 

(b) Stöd till exportverksamhet som är direkt knutet till exporterade volymer, till 

upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har 

samband med exportverksamhet. 

 

(c) Stöd som är beroende av att inhemska varor används framför importerade.162 

 

Vad som avses med primärproduktion av jordbruksprodukter är sådana produkter som anges i 

bilaga 1 i FEUF 163.  Primär jordbruksproduktion kan även sägas vara sådana produkter från 

jorden eller uppfödning, utan några andra processer för att ändra produktens natur.164 

 

EU-domstolen har slagit fast i praxis att så snart EU har lagstiftat om en gemensam organisation 

av marknaden för en viss jordbrukssektor, är medlemsstaterna skyldiga att avstå från åtgärder 

som kan undergräva den, skapa undantag från den eller äventyra dess verkan. Bestämmelserna 

om den gemensamma organisationen, och även den gemensamma jordbrukspolitiken, har 

således företräde framför FEUF: s mål på konkurrensområdet.165 Därför gäller inte denna 

förordning på stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av produkter 

som köps eller släpps ut på marknaden.166 

 

Om ett företag är verksamt inom dels primärproduktion av jordbruksprodukter samt inom en 

eller flera sektorer eller bedriver annan verksamhet som omfattas av den allmänna de minimis 

förordningen, ska den allmänna förordningen tillämpas på stöd som beviljats för de andra 

sektorerna eller verksamheterna. Detta under förutsättning att medlemsstaten på ett passande 

                                                 
160 Förordning (EU) nr 1408/2013, skäl 1. 
161 Ibid, skäl 2. 
162 Förordning 1408/2013, artikel 1.1.  
163 FEUF bilaga 1. 
164 Förordning 702/2014, artikel 2. 5. 
165 Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano föredraget den 13 juni 2002, Franska republiken mot 

Europeiska kommissionen, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:371, p. 30–33.  
166 Förordning 1408/2013, skäl 6. 
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sätt, till exempel genom att skilja mellan verksamheterna eller uppdelning av kostnaderna, ser 

till att primärproduktionen av jordbruksprodukter inte omfattas av stöd av mindre betydelse 

som beviljas i enlighet med den förordningen.167 

 

De stödåtgärder som beviljas enligt denna förordning ska inte anses uppfylla de kriterier i 

artikel 107.1 FEUF och därmed inte omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 108.3 FEUF.168 

Med bakgrund av den allt mer varierande användningen av denna typ av stöd har kommissionen 

valt att höja stödbeloppen. Det högsta stödbelopp som kan beviljas till ett enda företag under 

en treårsperiod har höjts till 20 000 euro och den nationella övre gränsen har höjts till 1,25 % 

av den årliga produktionen. 169  Den nationella övre gränsen för varje medlemsstat har fastställts 

i bilaga I. 170 

 

Genom ett undantag från punkterna 2 och 3 i förordningen, får en medlemsstat besluta att det 

totala stöd av mindre betydelse som beviljas ett enskilt företag inte får överstiga 25 000 EUR 

istället för 20.000 EUR, under en period på tre beskattningsår.171 Undantaget finns för att det 

finns ett allt större behov i vissa medlemsstater, att använda sig av stöd av mindre betydelse. 

Den erfarenhet från den tidigare förordningen visade också att genom åtstramningen av stöd av 

mindre betydelse kan det leda till snedvridning av handeln och konkurrensen Den nationella 

övre gränsen höjdes även den till 1,5% av den årliga produktionen.172 I och med höjningen av 

stödbeloppet och den nationella gränsen så kommer de nationella myndigheterna att få mer 

flexibilitet och de kommer kunna agera snabbare när jordbrukarna är i utsatta lägen.173  

 

Det totala stöd av mindre betydelse som beviljas under tre beskattningsår inte får överstiga den 

nationella övre gräns, som fastställs i bilaga II.174 Detta under förutsättning av att två villkor är 

uppfyllda. Det första villkoret är att stödåtgärder som gynnar enbart en produktsektor inte får 

överstiga den sektoriella övre gränsen som definieras i 2.4 under tre beskattningsår.175 Detta är 

50% av det stödet av mindre betydelse som anges i bilaga II.176 Den sektoriella övre gränsen 

bör säkerställa att samtliga åtgärder som omfattas av förordningen inte kan anses påverka 

handeln mellan medlemsstaterna och inte snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen.177 

 

Det andra villkoret är att medlemsstaten måste ha ett nationellt register i enlighet med vad som 

anges i artikel 6.2.178 Tidigare var det frivilligt för medlemsstaterna att använda ett nationellt 

centralt register. Registret skulle innehålla fullständiga uppgifter om samtliga stöd av mindre 

betydelse som beviljats av myndigheterna i medlemsstaterna. I och med ändringen av 

förordning 1408/2013 infördes ett nytt stycke i 6.2. Medlemsstater som beviljar stöd enligt 3.3a 

har nu skyldighet att föra ett centralt register över stöd av mindre betydelse. Registret ska 

fortsättningsvis innehålla fullständiga uppgifter om samtligt stöd av mindre betydelse som 

                                                 
167 Förordning 1408/2013, artikel 1. 2. 
168 Ibid, artikel 3.1.  
169 Kommissionens förordning (EU) 2019/316 av den 21 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 

1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd 

av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, skäl 3. 
170 Förordning 2019/316 om ändring av förordning nr 1408/2013, artikel 3.3. 
171 Ibid, artikel 3a. 
172 Ibid, skäl 4.  
173 Kommissionens pressmeddelande, nya regler för statligt stöd, Bryssel 22 februari 2019. Phil Hogan. 
174 Förordning 2019/316 om ändring av förordning nr 1408/2013, artikel 3a. 
175 Ibid, artikel 3a, p. a. 
176 Ibid, artikel 2.4. 
177 Ibid, skäl 4. 
178 Ibid, artikel 3a, p. b. 
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beviljats av myndigheterna i medlemsstaten.179 Detta motiveras med, att när medlemsstaterna 

som väljer ett högre tak för de enskilda företagen samt en högre nationell övre gräns, att det är 

nödvändigt med en noggrannare övervakning av det beviljade stödet. Det centrala registret 

möjliggör kontroll att varken det individuella taket eller den nationella eller sektoriella övre 

gränsen överskrids.180 

 

De övre nationella och sektoriella gränserna samt de tak för stöd av mindre betydelse, ska gälla 

oavsett vilken form stödåtgärden har och det mål som eftersträvas.  Det spelar heller ingen roll 

om stödet helt eller delvis finansieras med medel från EU. Bedömningen av vad som är tre 

beskattningsår fastställs vad som används av det enskilda företaget i den berörda 

medlemsstaten.181 Stödet ska uttryckas i form av kontantbidrag, och de siffor som anges ska 

vara belopp före eventuella avdrag för till exempel skatt. Om stödet beviljas i annan form än 

kontantbidrag, ska stödbeloppet vara lika med stödets bruttobidragsekvivalent.182 

 

Bruttobidragsekvivalenten beräknas i enlighet med artikel 4. För att kunna tillämpa 

förordningen så är det ett krav att det i förväg ska vara möjligt att kunna beräkna den exakta 

bruttobidragsekvivalenten utan att göra någon riskbedömning.183 Medlemsstaterna ska använda 

sig av samma beräkningsmetod, i syfte att säkerställa insyn, likabehandling och en korrekt 

tillämpning av taket för stöd av mindre betydelse. För att underlätta beräkningen av 

bruttobidragsekvivalenten för olika typer av stöd som inte är bidrag måste man använda de 

marknadsräntor som gällde när stödet beviljades. Dessa marknadsräntor är referensräntor som 

fastställs av kommissionen.184 Beräkningen kan göras för bidrag, räntesubventioner eller andra 

stödåtgärder som föreskriver en övre gräns som garanterar att det taket inte överskrids. Så länge 

det exakta stödbeloppet inte är känt måste medlemsstaten anta att beloppet motsvarar den övre 

gränsen för att garantera att gränsen inte överskrids.185 

 

2.3.4 Riktlinjerna för statligt stöd inom jordbrukssektorn 

 

Om det statliga stödet inte omfattas av gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, de 

minimis förordningen för jordbrukssektorn eller den allmänna gruppundantagsförordningen, så 

måste stödet anmälas och godkännas av kommissionen. Bedömningen av stöd till 

jordbrukssektorn utförs med tillämpningen av riktlinjerna för statligt stöd inom 

jordbrukssektorn.186 Villkoren för stöd enligt riktlinjerna för statligt stöd till jordbrukssektorn 

måste stämma överens med de generella villkoren vad gäller statligt stöd. I och med 

moderniseringen av det statliga stödet antogs kriterierna i förordningen. En stödåtgärd ska anses 

vara förenlig med statsstödsreglerna i FEUF om kriterierna i artikel 39 är uppfyllda.  

 

(a) Stödet måste syfta till ett mål av gemensamt intresse enligt 107.3 FEUF 

(b) Stödet måste riktas på en situation där stödet kan skapa en verklig förbättring som 

marknaden inte kunnat klara på egen hand. 

(c) Stödet måste vara lämpligt med hänsyn till målet av gemensamt intresse. 

                                                 
179 Förordning 1408/2013, artikel 6.2. 
180 Förordning 2019/316 om ändring av förordning nr 1408/2013, skäl 5. 
181 Ibid, artikel 3.5. 
182 Ibid, artikel 3.6. 
183 Förordning 1408/2013, artikel 4.1 
184 Ibid, skäl 14. 
185 Ibid, skäl 13. 
186 Bacon, European Community Law of State Aid, 2017, s. 416. 
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(d) Stödet måste ha en stimulanseffekt, det vill säga att stödet måste förändra företagets 

beteende så att de inleder ytterligare verksamhet som de annars inte skulle inlett. 

(e) Stödet måste vara proportionerligt sett till vad som är absolut nödvändigt. 

(f)  De negativa effekterna av stödet måste vara tillräckligt begränsade. Detta för att 

åtgärden ska ses som positiv. 

(g)  Stödet måste vara genomsynligt. Det ska vara lätt för berörda att ha lätt tillgång till 

relevanta filer och information till det stöd som beviljats.187 

 

Många av de specifika villkor i riktlinjerna är identiska med de villkor som anges i 

gruppundantagsförordningen för vissa stöd inom jordbruk. Det finns två olika scenarion när ett 

stöd ska falla under riktlinjerna istället för gruppundantagen. Det första är när ett stöd är större 

än vad som är tillåtet för den relevanta kategorin, och den andra är när stödet inte uppfyller de 

krav på genomsynlighet som finns i gruppundantagsförordningen.188 

 

Den största delen av stöd enligt riktlinjerna rör skador på jordbruksproduktion. I riktlinjerna 

finns det sju olika kategorier för när stöd kan utgå för skador på jordbruksproduktion.189 Den 

första kategorin som är relevant för denna uppsats är stöd för att avhjälpa skador orsakade av 

naturkatastrofer eller exceptionella händelser är förenligt med den inre marknaden enligt 107.2b 

FEUF. För detta krävs det att vissa villkor är uppfyllda.190  

 

I likhet med de villkor i gruppundantagsförordningen så måste rätt myndighet ha erkänt 

händelsen som en naturkatastrof.191 I och med moderniseringen av statligt stöd så har antalet 

omständigheter som faller in under naturkatastrofer samt andra exceptionella händelser. 

Tidigare var det jordbävningar, snöskred, jordskred och översvämningar som ansågs kunna 

utgöra naturkatastrofer. Numera är det möjligt att bevilja stöd för andra typer av 

naturkatastrofer, nämligen tornador, orkaner, vulkanutbrott och naturligt uppkomna 

skogsbränder. Som exceptionella händelser har kommissionen hittills godkänt att krig, inre 

oroligheter och strejk samt, med vissa förbehåll och beroende på omfattning, större 

kärnkraftsolyckor eller industriella olyckor och bränder som ger omfattande förluster.192 Det 

andra villkoret för att bevilja statligt stöd är att det måste finnas ett direkt orsakssamband mellan 

naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen med den skada som uppstått.193 

 

De skador som kan ersättas ska vara en direkt följd av händelsen. Vilka kostnader som anses 

ha direkt följd av händelsen bedöms av en offentlig myndighet, av en oberoende expert som 

godkänts av den beviljande myndigheten, eller av ett försäkringsbolag.194 Det finns två typer 

av skador som omfattas, materiella skador på till exempel byggnader, utrustning, maskiner, 

lager eller produktionsmedel. Den andra typer av skada som omfattas är inkomstbortfall till 

följd av den fullständiga eller delvisa förstörelsen av jordbruksproduktionen eller 

produktionsmedlen.195 För att beräkna de kostnader för materiella skador ska baseras på de 

aktuella tillgångarnas reparationskostnader eller dess ekonomiska värde före händelsen. Stödet 

får inte överstiga de reparationskostnader eller den minskning av marknadsvärdet som orsakats 

                                                 
187 EU:s riktlinjer, statligt stöd inom jordbrukssektorn, kap 3, artikel 39 
188 Bacon, European Community Law of State Aid, 2017, s. 417. 
189 Ibid, 2017, s. 421. 
190 EU:s riktlinjer, statligt stöd inom jordbrukssektorn, kap 1.2.1.1, artikel 327. 
191 Ibid, kap 1.2.1.1, artikel 331a. 
192 Ibid, kap 1.2.1.1, artikel 330. 
193 Ibid, kap 1.2.1.1, artikel 331b. 
194 Ibid, kap 1.2.1.1, artikel 337. 
195 Ibid, kap 1.2.1.1, artikel 338. 



25 

 

av händelsen.196 För att beräkna inkomstbortfallet som uppstått vid händelsen tas den 

producerade mängden jordbruksprodukter under det år då händelsen inträffande multiplicerat 

med det genomsnittliga försäljningspriset under året. Detta subtraheras från resultatet av den 

genomsnittliga årliga producerande mängden produkter under den treårsperiod som föregick av 

händelsen, där de högsta och lägsta värdena inte medräknas multiplicerat med det 

genomsnittliga försäljningspriset.197 Stödet som utbetalas tillsammans med 

försäkringsersättningar ska kompensera 100% av kostnaderna för att återställa skadorna.198 

 

Kommissionen kan även bevilja stöd för skador som orsakats av en händelse som kan likställas 

med naturkatastrof om skadan överstiger en viss gräns. I detta fall är det artikel 107.3c FEUF 

som är tillämplig snarare än 107.2b.199 Vad som är en allvarlig klimathändelse som kan 

likställas med en naturkatastrof är frost, stormar, hagel, is, kraftigt eller ihållande regn samt 

allvarlig torka. Det krävs att det ogynnsamma väderförhållandet ska ha förstört 30% av den 

genomsnittliga årsproduktionen för företaget. Vad den genomsnittliga årsproduktionen 

beräknas på den treårsperiod som inföll före händelsen. Man kan även kolla på den 

genomsnittliga produktionen baserat på den föregående femårsperioden, där det högsta och 

lägsta värdet tas bort från beräkningen.200  

 

Erkännandet av händelse som kan likställas naturkatastrof, om skadan är en direkt effekt av 

händelsen, identifieringen av vilka skador som ersätts och med hur mycket bedöms på samma 

sätt som ovan redovisats.201 

 

3. Den svenska statsstödrätten 
 

Sverige har accepterat den rättsordning som EU byggt upp i och med stadgandet av 10:6 

Regeringsform (1974:152)202. Genom denna rättsregel sker en kompetensöverföring angående 

beslutanderätten från Sverige till EU. 2010 kompletterades denna regel med stadgandet i RF 

10:1 om Sveriges medlemskap i EU.203 Beslutskompetensen som EU erhållit har gjorts med två 

begränsningar. Besluten som fattas av EU får ej röra principerna för statsskicket eller de fri och 

rättighetsskyddet som ska vara tillförsäkrat i Sverige.204 Trots att Sverige har angett några yttre 

gränser för vad som är möjligt genom kompetensöverföringen till EU har fördragsändringar 

inte orsakat några konstitutionella problem för Sverige.205  

 

Genom anslutningen till EU antogs lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen206. Den klargör att EU-rätten gäller generellt och fullt ut i Sverige med de 

rättsverkningar som tillkommer enligt de rättsprinciper som utvecklats eller kan utvecklas. I 

                                                 
196 EU:s riktlinjer, statligt stöd inom jordbrukssektorn, kap 1.2.1.1, artikel 340. 
197 Ibid, kap 1.2.1.1, artikel 341. 
198 Ibid, kap 1.2.1.1, artikel 345. 
199 Bacon, European Community Law of State Aid, 2017. 423. 
200 EU:s riktlinjer, statligt stöd inom jordbrukssektorn, kap 2.4, artikel 35.34. 
201 Se kapitel 2.4.2 Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i 

landsbygdsområden 2014–2020, stycke 5–6. 
202 Regeringsformen (RF) 
203 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Stockholm, Norstedts juridik AB, 2014, 107. 
204 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 107. 
205 Ibid, 109. 
206 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
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och med detta har fördragen införlivats i Svensk rätt och är en del av svenska nationella rätten 

och gäller med den effekt de har enligt EU-rätten.207 

 

Nationella regler kan stå i konflikt med EU:s bestämmelser, och för att kunna avgöra konflikten 

måste en av rättsordningarna ge vika. Principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt 

har fastställts genom praxis av EU-domstolen.208 Det är inte möjligt för medlemsstaterna att 

anta en nationell bestämmelse och ge den företräde framför EU-rätten. EU-rätten kan inte 

variera från stat till stat för detta skulle riskera de mål stadgade enligt fördragen samt leda till 

diskriminering på grund av nationalitet.209  

 

Inom EU-rätten finns det bindande rättskällor och dessa är fördragen, rättighetsstadgan, 

bindande sekundärrätt, internationella avtal samt allmänna rättsprinciper. Rättstillämparen är 

skyldig att tillämpa dessa. 210 Genom fördragen ges institutionerna rätt att utfärda bestämmelser 

för särskilda mål. Det är främst den bindande sekundärrätten enligt artikel 288 FEUF, det vill 

säga förordningar, direktiv och beslut.211 Förordningar har allmän giltighet och är direkt 

bindande för medlemsstaterna. De regler som rör statsstöd är i form av förordningar, vilket 

innebär att dessa är bindande och ska tillämpas av medlemsstaterna. Då nationella regler måste 

ge vika för EU:s bestämmelser, lämnar det en liten möjlighet för medlemsstaterna att stifta egna 

lagar angående statsstöd, vilket också är märkbart då det inte finns många nationella regler.  

 

Reglerna om statsstöd enligt FEUF reglerar inte vem som har ansvar mellan stat, kommun och 

region. Möjligheterna till att lämna statsstöd för kommuner och regioner är inte lika stora som 

för riksdagen och regeringen. Kommunernas och regionernas möjligheter till att lämna statsstöd 

följer av vad som anges i lag. De måste alltså först ta ställning till vad de får göra enligt lag, till 

exempel kommunallagen, innan de överväger möjligheten till att lämna statsstöd enligt FEUF. 
212  

 

3.1 Svensk lagstiftning angående statsstöd 
3.1.1 Kommunernas och regionernas möjligheter att lämna statsstöd 

 

I det andra kapitlet i Kommunallagen (KL) anges de kommunala befogenheterna. I 2:1 KL finns 

den allmänna befogenheten. Angelägenheter som rör kommunens område eller medlemmar, får 

kommunen själv ha hand om. Inom ramen för den allmänna befogenheten finns även förbudet 

mot att ge stöd åt enskilda.  

 

En förutsättning för att kommunen ska få ta hand om en viss angelägenhet, är att det finns ett 

allmänt intresse för att kommunen ska få ta hand om den. För att det ska vara av allmänt intresse 

så måste man avgöra om det är att anses som allmänt, samhälleligt och om det är knutet till 

kommunens område. Ett allmänt intresse föreligger även om åtgärden endast är till nytta för en 

del av området eller ett mindre antal av kommunens medlemmar.213 Vad som är av allmänt 

intresse ska också bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt 

                                                 
207 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 109. 
208 Ibid, 100. 
209 Ibid, 101. 
210 Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod. Vällingby, Norstedts juridik AB, 2011. 40. 
211 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod, 2011. 42. 
212 Upphandlingsmyndigheten (hämtad 2019/05/07) 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/mojligheter-att-lamna-statsstod/ 
213 Kastberg, Patrik. Kommunallagen – en kommentar. Stockholm, Jure förlag AB, 2019. 18. 
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att kommunen har att göra med den angelägenheten. Nyttan av åtgärden som kommunen vidtar 

måste stå i proportion till vilka insatser som krävs för att genomföra åtgärden.  

 

I och med att en åtgärd måste vara av allmänt intresse så kan man utläsa ett förbud mot att ge 

stöd till enskilda. I viss mån kan EU-rätten påverka kommunernas befogenheter. Bland annat 

gäller det reglerna om statsstöd i 107–109 FEUF samt lagen om tillämpning av Europeiska 

unionens statsstödsregler. Det ges även en viss öppning för att lämna stöd till enskild i KL 2:8 

2st.214 

 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det föreligger 

synnerliga skäl för det.215 Vad synnerliga skäl är ska tolkas restriktivt, enligt praxis finns det 

särskilda situationer där det har ansetts funnits synnerliga skäl. Bland annat har det lämnats stöd 

till enskild näringsidkare om det funnits ett kvalificerat behov av en viss tjänst bland kommunen 

medlemmar samtidigt som det saknats privata aktörer som kunnat tillgodose behovet. Det har 

ansetts kompetensenligt att ge stöd till bensinstationer, hotell samt matvarubutiker för att 

garantera ett minimiutbud av viktiga tjänster.216 Stödåtgärder till enskilda näringsidkare ska 

lämnas restriktivt. Vad som är att anse som tillåtna stöd ska kunna ändras över tid, beroende på 

samhällsutvecklingen. Vad som ska omfattas av begreppet synnerliga skäl kan alltså komma 

att ändras över tid.217 

 

När kommunen fattar beslut om stöd till enskild näringsidkare, måste kommunen ta i beaktning 

de reglerna om statsstöd samt de förordningar som finns om statsstöd enligt EU-rätten på grund 

av dess direkta tillämplighet. Ett stöd till lantbrukare måste alltså uppfylla KL:s regler samt 

reglerna och förordningarna om statsstöd till lantbrukare. Utöver detta måste reglerna om 

jordbruk och den gemensamma jordbrukspolitiken också tas i beaktning.218 

  

De svenska reglerna präglas, på samma sätt som EU-rätten, av en restriktiv syn på stödåtgärder. 

Undantagsmöjligheterna för att ge statligt stöd är dock mer generösa enligt FEUF än enligt KL. 

Förmåner som ges direkt eller indirekt med hjälp av statliga medel betraktas som stöd enligt 

EU:s regler. Det inte bara stöd som ges direkt av staten utan även stöd som ges av andra 

offentliga eller privata organ som inrättats av staten. I 2:8 KL finns det inte ett tröskelvärde som 

anger när ett stöd inte anses snedvrida konkurrensen.219 

 

Möjligheten att under vissa förutsättningar ge stöd till jordbrukare på grund av skador till följd 

av en naturkatastrof kan ha getts en liten öppning i och med att begreppet synnerliga skäl ska 

förändras över tid i och med den förändrade samhällsutvecklingen. Men denna öppning är 

mycket liten och skulle behövas utredas vidare. 

 

3.1.2 Statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 

 

Efter torkan sommaren 2018 beslutade regeringen att tillsätta en utredning. Jordbruksverket 

fick i uppgift att undersöka de långsiktiga effekterna efter torkan för jordbrukare runt om i 

Sverige. Därefter skulle jordbruksverket analysera svaren samt komma med förslag på åtgärder. 

Syftet var att skapa bättre förutsättningar för företagen inom jordbrukssektorn. På längre sikt är 

                                                 
214 Kastberg. Kommunallagen – en kommentar. 2019. 19. 
215 Kommunallagen (2017:725) 2:8 2st. 
216 Kastberg. Kommunallagen – en kommentar. 2019. 31. 
217 Proposition 1990/91:117. Om en ny kommunallag. 153. 
218 Kastberg. Kommunallagen – en kommentar. 2019. 31. 
219 Proposition 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. 53. 
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syftet att stärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot extremt väder i framtiden. I uppdraget 

ingick även att analysera det nuvarande stödet enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik.220 

 

Jordbruksverkets utredning stod klar i Mars 2019. Jordbruksverket kom fram till att det finns 

ett behov av att kunna göra nödvändiga förändringar i olika regelverk när en kris är på väg att 

inträffa. Det krävs skyndsamhet för att göra dessa förändringar, så att onödiga väntetider 

undviks. Långsiktigt behöver lagstiftningen och hur man tillämpar den ses över, så att 

lagstiftningen stödjer jordbrukets anpassning till ett allt mer extremt väder.221 

 

Det finns ett brett utbud av försäkringar som täcker produktionsrisker i animalieproduktionen. 

Inom växtodlingen finns det betydligt färre försäkringar. Det finns ett antal försäkringar vad 

gället till exempel hagel. Det saknas däremot helt försäkringar vad gäller torka och vid stor 

nederbörd. Detta på grund av att premien skulle bli allt för hög och därmed oattraktiv för 

jordbrukarna. Det finns inte heller någon inkomstförsäkring för jordbrukarna. 222 

 

I vårändringsbudgeten 2019 ökade regeringen stödet med 350 miljoner kronor. Det ansågs 

behövas ytterligare stöd till landets jordbrukare, när effekterna av torkan började visa sig. Totalt 

satsas 1,57 miljarder kronor i stöd till jordbrukarna. 460 miljoner kronor betalades ut 2018 och 

resterande 1,11 miljarder kronor betalas ut 2019.223  

 

Regeringen antog en stödförordning med anledning av krisstödet som skulle betalas ut. 

Fördelningen av pengarna baserades på jordbruksverkets förslag, och jordbruksverket kommer 

även ansvara för ansökningar och utbetalning.224 

 

Stöd enligt förordningen får lämnas av jordbruksverket till företag inom primär 

jordbruksproduktion för att kompensera inkomstbortfall efter torkan 2018.225 Stöd enligt 

förordningen måste lämnas i enlighet med de villkor och åtgärder som anges i kapitel 1 och i 

artikel 25 i kommissionens förordning 702/2014 om vissa kategorier av stöd inom jordbruks- 

och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden 

enligt artikel 107 och 108 FEUF.226 

 

Stöd till mikroföretag samt små och medelstora företag för att kompensera skador som uppstått 

till följd av en allvarlig naturhändelse som kan likställas naturkatastrof ska anses vara förenligt 

med den inre marknaden enligt 107.3c FEUF och ska undantas kravet på anmälan enligt 108.3 

FEUF. Ett krav för detta är att villkoren i punkterna 2–10 i denna artikel samt de krav enligt 

kapitel 1.227  

 

Naturhändelsens allvarliga karaktär ska ha erkänts av den behöriga myndigheten som en 

naturkatastrof och skadan som uppstått ska ha ett direkt samband med naturhändelsen.228 En 

allvarlig naturhändelse som kan anses vara en naturkatastrof definieras som ogynnsamma 

                                                 
220 Regeringsbeslut N2018/04693/JM, Uppdrag att analysera konsekvenser av torkan 2018 för jordbruks- och 

livsmedelssektorn samt föreslå åtgärder för att stärka jordbrukets motståndskraft vid extremt väder i framtiden. 
221 Jordbruksverket. Långsiktiga effekter av torkan 2018, 2019. 56. 
222 Ibid, 58. 
223Pressmeddelande regeringen. Ytterligare 350 miljoner kronor i stöd efter torkan. Publicerad 4/4 2019. 
224 Pressmeddelande regeringen. Jordbruksverket betalar ut över en miljard i stöd efter torkan 2018. Publicerad 

11/4 2019. 
225 Förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018. 1§. 
226 Förordning (2019:201) 3§. 
227 Förordning 702/2014, artikel 25.1. 
228 Ibid, artikel 25.2. 
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förhållanden och i detta fall är det allvarlig torka som erkänts som en naturkatastrof. För att 

kunna erkännas måste torkan ha förstört 30% av den genomsnittliga produktionen på den 

senaste treårsperioden eller genomsnittet under tre år grundat på den senaste femårsperioden, 

med det lägsta och högsta värdet borttaget från beräkningen.229  

 

De kostnader som uppstått till följd av skadan ska bedömas av offentlig myndighet, 

försäkringsbolag eller av en oberoende expert anlitad av den beviljande myndigheten.230 Stödet 

som betalas ut enligt förordning 2019:201 ska endast omfatta inkomstbortfall som jordbrukarna 

drabbats av.231 Inkomstbortfallet beräknas genom att ta den producerade mängden 

jordbruksprodukter under det år då naturkatastrofen inträffande multiplicerat med det 

genomsnittliga försäljningspriset under året. Detta subtraheras från resultatet av den 

genomsnittliga årliga producerande mängden produkter under den treårsperiod som föregick av 

naturkatastrofen, där de högsta och lägsta värdena inte medräknas multiplicerat med det 

genomsnittliga försäljningspriset.232 De totala stödet som en jordbrukare beviljas, inkluderat 

försäkringar, ersättningar och andra typer av nationella stöd samt unionsstöd, ska begränsas till 

80% av den totala stödberättigande kostnaderna.233  

 

Stöd får lämnas till lantbrukare som under 2018 ansökt om grundstöd för arealer med grödkod 

enligt bilagan i förordningen. Stöd ska ha ansökt i enlighet med 5§ förordningen (2014:1101) 

om EU:s direktstöd till jordbrukare.234 De grupper av lantbrukare som avses är de som odlar 

spannmål, frövall, oljeväxter, proteingrödor, potatis samt betor.235 Stöd får även ges till 

lantbrukare med nötkreaturer, om lantbrukaren sökt stöd enligt 29§ förordningen (2014:1101) 

om EU:s direktstöd till jordbrukare. Stödet betalas ut med ett särskilt belopp per stödberättigad 

djurenhet.236 Vidare får stöd ges till lantbrukare av get237, grisproduktion inom gruppen suggor, 

betäckta gyltor, galtar och övriga grisar över 20 kilo238, produktion av tamhöns och kalkon inom 

grupperna värpande djur, avelsdjur, slakt och rekryteringsdjur.239 

 

De belopp som ska delas ut ska fördelas proportionerligt per produktionsgren, med hjälp av 

Jordbruksverkets beräkning av inkomstbortfall. Inom varje produktionsgren ska beloppen 

fördelas utifrån areal, antal djur eller djurenheter. Stödet måste minst uppnå ett belopp av 1000 

kronor för att delas ut.240 

 

 

 

  

                                                 
229 Förordning 702/2014, artikel 1.2 p. 16 a-b. 
230 Ibid, artikel 25.5. 
231 Förordning (2019:201) 1§. 
232 Förordning 702/2014, artikel 25.6a-b. 
233 Ibid, artikel 25.10. 
234 Förordning (2019:201) 6§. 
235 Ibid, bilaga 1. 
236 Ibid 7§. 
237 Ibid 8§. 
238 Ibid 9§. 
239 Ibid 10§. 
240 Ibid 11§. 
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4. Avslutande analys och slutsatser 
 

Den gemensamma jordbrukspolitiken tillkom för att stabilisera marknaderna för 

jordbruksprodukter, trygga försörjningen för jordbrukarna och ge dem en skälig levnadsnivå 

efter andra världskriget. Jordbruket har en särskild karaktär, som skiljer sig mellan de olika 

medlemsstaterna. Naturlandskapet skiljer sig avsevärt beroende på vart i Europa en jordbrukare 

väljer att etablera sig. För att kunna ge jordbrukarna det extra stöd som behövs undantas 

jordbrukarna från konkurrensreglerna i FEUF. Konkurrensreglerna är endast tillämpliga i den 

mån rådet och parlamentet beslutar om det. Detta visar den särskilda utsatthet jordbrukare runt 

om Europa befinner sig i.241  

 

Jordbruken är särskilt utsatta för kriser orsakade av naturkatastrofer eller av annat extremväder. 

Det är då viktigt att det finns ett verktyg för att hantera dessa händelser.242 Sverige är relativt 

förskonade från naturkatastrofer och annat extremväder. I och med klimatförändringarna som 

sker så lär denna risk öka för varje år som går. Idag har Sveriges regering relativt dålig kunskap 

om hur man ska hantera dessa kriser. De hjälpmedel som finns erbjuds inte tillräckligt snabbt 

för att kunna vara effektivt. Jordbrukarna tvingas till att själva vidta åtgärder. Import av foder 

har ökat under torkan 2018 och jordbrukare har i värsta fall tvingats till nödslakt.243 

 

Syftet med den här undersökningen var att identifiera och undersöka de rättsliga 

förutsättningarna, i svensk rätt samt EU-rätt, för jordbrukare att erhålla krisstöd för att avhjälpa 

skador efter naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof. Som 

undersökningen visar är möjligheten att erhålla krisstöd större enligt EU-rätten än enligt svensk 

rätt. Den svenska regleringen om krisstöd enligt förordning (2019:201) ställer högre krav på 

jordbrukarna för att kunna erhålla stöd enligt förordningen än vad EU-rätten gör. EU-rätten är 

som tidigare förklarat bindande och direkt tillämpbar i medlemsstaterna, men detta hindrar inte 

medlemsstaterna att besluta om egna nationella regler, som dessutom ställer ett högre krav på 

jordbrukarna. Det högre kravet enligt förordning (2019:201) visar att möjligheten att erhålla 

krisstöd är mindre än enligt EU-rätten. 

 

Inom EU-rätten finns det två olika förordningar för att förenkla för jordbrukare som drabbats 

av en kris, gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn samt stöd av mindre betydelse för 

jordbrukssektorn. Genom dessa förordningar förenklas anmälningsförfarandet och det stöd som 

krävs kan lämnas mer skyndsamt. Eftersom stöden har en ersättande karaktär och att det finns 

tydliga kriterier för vad som måste vara uppfyllt för att kunna erhålla sådant stöd, anses stödet 

inte snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Jordbrukarnas utsatthet för 

naturkatastrofer och annat extremväder ses i EU-rätten, men inte alls lika tydligt i svensk rätt. 

EU-rättens regler om företräde och dess direkta tillämpbarhet i medlemsstaterna gör att det 

finns gemensamma regler inom EU-rätten och den nationella rätten. Detta leder till att 

medlemsstaterna är begränsade att själva kunna ge ytterligare stöd till utsatta jordbrukare.  

 

I och med att förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 

2018 antogs så förenklades anmälningsförfarandet för att erhålla krisstöd för jordbrukarna i 

Sverige som drabbats av torkan. Förordningen hänvisar till gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn. De villkor som uppställs i den förordningen måste vara uppfyllda för att 

                                                 
241 Se ovan kapitel 2.3. 
242 Se ovan kapitel 2.3.1. 
243 Se ovan kapitel 1. 
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kunna erhålla krisstöd enligt den svenska förordningen. Detta medför ett större krav på 

jordbrukarna för att kunna erhålla sådant stöd.  

 

För att de svenska jordbrukarna ska kunna erhålla krisstöd krävs det att kapitel 1 samt artikel 

25 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn är uppfyllt. Fördelen med att 

gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn valdes istället för stöd av mindre betydelse 

för jordbrukssektorn, är att det kan lämnas ett större ekonomiskt stöd än om man hade valt stöd 

av mindre betydelse. Eftersom det rör sig om en naturhändelse som kan likställas med en 

naturkatastrof enligt artikel 25 så är stödberättigade kostnader de kostnader som uppstått till 

direkt följd av den allvarliga klimathändelsen. Vanligtvis är de skadorna materiella eller 

inkomstbortfall. Skadorna som är giltiga som stödberättigade kostnader begränsas i och med 

förordning (2019:201). Det anges där att de kostnader som ska kompenseras endast är 

inkomstbortfalls som uppstått till följd av torkan. Detta beror på att torka troligtvis inte ger 

större materiella skador på byggnader, maskiner och utrustning. De lager som faller in under 

materiella skador kan dock innehålla sådant som kan förstöras av värme och torka. Detta kan 

leda till att jordbrukarna erhåller ett mindre stöd än vad som kanske egentligen behövs. Att 

stödet och annan ersättning, såsom försäkringar, dessutom bara ersätts till 80% av de 

stödberättigade kostnaderna, leder till fortsatt utsatthet för jordbrukarna, om än mindre utsatt 

än tidigare.  

 

Enligt förordning (2019:201) krävs det ytterligare att jordbrukarna i vissa fall måste ha sökt 

annat stöd för att kunna ersättas för de skador som uppstått av extremväder. Till exempel så 

krävs det för jordbrukare av nötkreatur att jordbrukaren först sökt direktstöd för nötkreatur244. 

Förordningen ställer inte lika krav för alla olika typer av jordbrukare, utan jordbrukare av en 

viss typ kan få högre krav ställda mot sig. Detta kan leda till att vissa jordbrukare mister sin rätt 

att erhålla krisstöd, på grund av de olika kraven som ställs. Ett exempel på detta är att 

lantbrukare av nötkött måste även ha sökt direktstöd enligt 29§ förordningen (2014:1101) om 

EU:s direktstöd till jordbrukare. Om lantbrukaren ej har gjort detta, kan inte stöd erhållas enligt 

förordning (2019:201) om krisstöd. 

 

Möjligheten att kunna erhålla stöd efter en naturkatastrof eller händelse som kan likställas med 

naturkatastrof enligt Kommunallagen får anses vara liten. En öppning har gjorts i doktrin men 

denna möjlighet är inte utredd.  

 

Statsstödsrätten för jordbrukare inom EU är under utveckling då behovet för stöd är större än 

tidigare. Som redogjorts i arbetet har det har tillkommit ändringar, främst i stöd av mindre 

betydelse inom jordbrukssektorn, där en ökning av stödet till 20.000 Euro genomfördes. Detta 

berodde på den allt mer varierande tillämpningen av förordningen samt det ökade behovet av 

förordningen i vissa medlemsstater. Som undersökningen visar kan det antydas att EU-rätten 

för jordbrukare inte är tillräcklig sett till dagens utmaningar, vilket var en av frågeställningarna 

i den här undersökningen. Då EU-rätten är bristfällig så kan det därför behövas utfyllnad med 

svensk lagstiftning i den mån det är möjligt. En möjlighet är att förenkla ytterligare det 

förfarandet som krävs enligt förordning (2019:201) och sänka kraven för jordbrukarna för att 

kunna erhålla krisstöd. Att ge jordbrukarna samma krav för att kunna erhålla krisstöd, 

oberoende av vilken typ av jordbruksverksamhet som drivs, är också en möjlighet  

 

En frågeställning som ställdes inledningsvis var om den nuvarande regleringen gav tillräckligt 

med stöd till svenska bönder. Inom svensk rätt så är förordning 2019:201 ett steg i rätt riktning 

                                                 
244 Se ovan kapitel 3.1.2 
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för Sveriges jordbrukare. Undersökningen visar att möjligheterna att erhålla stöd enligt 

förordningen är mindre och mer komplexa, därför tillfredsställer inte förordningen Sveriges 

jordbrukare i den mån det kanske hade behövts. Detta eftersom belopp som hade behövts ersätts 

inte med den nuvarande utformningen av förordningen. De största typerna av förluster ersätts 

med förordningen, men skador som uppstått på lager, som kanske är avgörande för 

jordbrukaren, ersätts inte. Att det dessutom krävs att ytterligare stöd har sökts för vissa 

jordbrukare så ges inte samma förutsättningar för att erhålla krisstöd för de olika jordbrukare 

som omfattas av förordningen. 

 

Sverige har varit förskonade mot sådana allvarliga naturhändelser, och därför är Sverige mer 

oförberedd för en sådan här typ av händelse. De olika klimat och väder som finns inom EU:s 

jurisdiktion har gett EU mer erfarenhet av sådana typer av kriser. Inom EU uppmärksammas 

jordbrukarnas utsatthet och behov av stöd på ett annat sätt än i Sverige. Svenska bönder behöver 

inte samma typ av stöd som kanske behövs i andra medlemsstater, där dessa typer av händelser 

sker oftare. Det kan därför behövas en lagstiftning som är särskilt anpassad för de stöd som 

behövs just för svenska bönder. Sverige behöver bli mer förberedd på dessa typer av händelser. 

Kunskap om naturkatastrofer och andra händelser, såsom torka, behöver inhämtas från andra 

medlemsstater med mer erfarenhet. Lagstiftningen behöver dessutom utformas innan en sådan 

händelse inträffar, för att kunna bli mer tillfredsställande och effektiv.  
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