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Svensk författningssamling 
 

Förordning 
om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till 
kommersiell service 

Utfärdad den 29 november 2018 

 

Regeringen föreskriver att 3, 9 b, 9 c, 15, 16, 21 d, 22, 26, 28–32 a, 35–39 

och 41 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha 

följande lydelse. 

 

 

3 §1    I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestäm-

melser om att landsting och Gotlands kommun ska besluta om användningen 

av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. 

Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också Gotlands 

kommun. 

9 b §2    Landstinget ska i beslut om stöd lämna stödmottagaren de uppgifter 

som följer av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och 

artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012. 

9 c §3    Landstinget ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommis-

sionens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.3 i kommissionens för-

ordning (EU) nr 360/2012. 

15 §4    På ett investeringslån ska ränta betalas från dagen för utbetalning till 

låntagaren efter den räntesats som fastställs som referensränta för Sverige 

av kommissionen. Om ränta eller avbetalning inte betalas på förfallodagen, 

ska en fyra procentenheter högre ränta tas ut på den förfallna låneskulden 

till dess att det förfallna lånebeloppet har betalats. 

Landstinget får i undantagsfall medge låntagaren anstånd med ränte-

betalningen under sammanlagt längst fem år av lånets löptid. Upplupen ränta 

läggs till lånebeloppet. 

16 §5    Ett investeringslån som lämnas i samband med en investering ska 

återbetalas inom en viss tid som anpassas i huvudsak efter den ekonomiska 

livslängden på de tillgångar som ska anskaffas med lånemedlen. Lånet ska 

återbetalas enligt en plan som fastställs av landstinget genom lika stora 

avbetalningar under högst 20 år. 

Landstinget får medge anstånd med avbetalning under sammanlagt längst 

fem år av lånets löptid. 

 
1 Senaste lydelse 2011:1205. 
2 Senaste lydelse 2016:126. 
3 Senaste lydelse 2016:126.  
4 Senaste lydelse 2005:530. 
5 Senaste lydelse 2005:530. 
 
Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 1 i tidigare publicerade SFS 2018:1983. Rättelsen avser SFS-
numret i sidhuvudet. 
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