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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till 
regionala investeringar 

Utfärdad den 22 december 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:211) om statligt stöd 

till regionala investeringar1 

dels att 6, 26–30, 30 b och 32 §§ ska upphöra att gälla,  

dels att 4, 14, 19 och 30 a §§ ska ha följande lydelse. 

4 §2    Med stödområde 1, stödområde 2 respektive stödområde 3 avses i 

denna förordning vissa kommuner eller delar av kommuner som närmare 

framgår av förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala 

företagsstöd. 

Stödområde 1, stödområde 2 och stödområde 3 ska, om de ingår i den 

godkända regionalstödskartan för den aktuella perioden, anses vara stöd-

områden i den mening som avses i artikel 2.27 i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 med tillämpning av artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt.  

14 §    Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområde 1, stödområde 2 

och stödområde 3 med följande stödnivåer:  

– I stödområde 1 får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 40 pro-

cent för små företag, med högst 30 procent för medelstora företag och med 

högst 20 procent för stora företag.   

– I stödområde 2 får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 35 pro-

cent för små företag, med högst 25 procent för medelstora företag och med 

högst 15 procent för stora företag. 

– I stödområde 3 får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 30 pro-

cent för små företag, med högst 20 procent för medelstora företag och med 

högst 10 procent för stora företag. 

Trots första stycket ska de högsta tillåtna stödnivåerna för stora företag 

tillämpas även på små och medelstora företag i fråga om stöd till stora 

investeringsprojekt.  

19 §    Investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas med 

högst ett belopp som motsvarar  

– 50 procent av de utgifter som godkänts för investeringen om invester-

ingen sker i glesbygd, 
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SFS 2021:1324 – 35 procent av de utgifter som godkänts för investeringen om invester-

ingen sker utanför glesbygd men inom stödområde 1, stödområde 2 eller 

stödområde 3, eller 

– 25 procent av de utgifter som godkänts för investeringen om invester-

ingen sker utanför glesbygd eller stödområden. 

30 a §3    Investeringsstöd till lokal infrastruktur får lämnas i enlighet med 

kapitel I och artikel 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.  

Trots första stycket får investeringsstöd inte lämnas till forsknings-

infrastruktur eller bredbandsinfrastruktur. 

1. Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2022.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2022.  

På regeringens vägnar 

ANNA-CAREN SÄTHERBERG 

Maria Wetterling 

(Näringsdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2017:490. 
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