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Remiss om förhållandet mellan de skyldigheter som följer 
av Århuskonventionen och EU:s statsstödsregelverk, 
N2022/01586 

Er beteckning: N2022/01586

Sammanfattning

Av de förslag som presenterats av kommissionen förordar länsstyrelsen 
att både alternativ 1 och alternativ 3 genomförs. 

Länsstyrelsens synpunkter på EU-kommissionens 
förslag
Det kan konstateras att Århuskonventionens krav aktualiseras vid 
tillämpningen av statsstödsreglerna i en rad olika ärendetyper som 
handläggs av länsstyrelserna. Exempelvis handläggs bidrag för 
klimatanpassning, lokala naturvårdssatsningar (LONA), och lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA). Därför är det av vikt för länsstyrelsernas 
verksamhet att EU-rätt och nationell rätt i dessa delar anpassas för att 
överensstämma med kraven i Århuskonventionen. Det kan även 
konstateras att den nationella lagstiftningen som rör statsstöd, inklusive 
föreskrifter och allmänna råd, tidigare inte har varit tillräckligt anpassad 
till andra delar av EU-lagstiftningen. Vidare har det visat sig att 
lagstiftningen inom andra områden, såsom plan- och byggrätten, inte 
heller har varit tillräckligt anpassade. Detta har lett till långdragna 
överklagandeprocesser, tillämpningssvårigheter för myndigheterna, samt 
dålig förutsebarhet och rättsosäkerhet för enskilda. Liknande problem 
kan förebyggas i och med den nu aktuella översynen, dvs hur 
Århuskonventionens krav ska tillgodoses avseende statsstödsreglerna.

EU-kommissionen har framställt tre olika huvudalternativ för att 
tillgodose Århuskonventiones krav i förhållande till statsstödsreglerna:

 Alternativ 1: Ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning om tillämpning av Århuskonventionen så att statligt 
stöd omfattas av den interna granskningsprocessen 
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 Alternativ 2: Ändring av reglerna om bästa praxis för statligt 
stöd för att möjliggöra en intern översynsprocess liknande den 
enligt Århusförordningen 

 Alternativ 3: Ändring av rådets förordning om statligt stöd för 
att införa en intern översynsprocess liknande den enligt 
Århusförordningen 

Av de förslag som presenterats av kommissionen förordar länsstyrelsen 
att både alternativ 1 och alternativ 3 genomförs. Avseende alternativ 1 
kan det konstateras att EU:s förordning om tillämpning av 
Århuskonventionen anger att allmänheten ska ges möjlighet att delta när 
det gäller planer och program (se art. 1 c). Det bör klarläggas om denna 
punkt även ska avse ärendetyper som kan omfatta statsstöd, exempelvis 
statsbidrag till naturvårdsåtgärder, investeringsstöd till 
klimatomställningsåtgärder, m.m.

Vidare bör det klarläggas huruvida förordningens regleringar av talerätt 
för miljöorganisationer (se art. 10-11) även omfattar ärenden som rör 
statsstöd och som anges ovan. 

Allmänna synpunkter
I översynen bör det även införas krav på medlemsstaterna att införa 
tydliga regleringar i nationell lagstiftning så att myndigheterna i 
respektive stat har möjlighet att tillgodose kraven i Århuskonventionen 
endast genom tillämpningen av nationella regler. Detta förebygger långa 
överklagandeprocesser, tillgodoser krav på rättssäkerhet samt tillser att 
de administrativa kostnaderna hålls nere då ärenden kan handläggas på 
ett tidseffektivt och rättssäkert sätt.

Bakgrundsinformation

Regeringskansliet har mottagit rubricerad samrådsbegäran från EU-
kommissionen, och har i sin tur vänt sig till en rad svenska kommuner 
och förvaltningsmyndigheter, däribland samtliga länsstyrelser, för att 
samla in synpunkter som underlag för Sveriges svar till kommissionen. 
Länsstyrelsen ska alltså inte självständigt besvara kommissionens 
frågeformulär utan endast lämna synpunkter till regeringen. 

Allmänt om Århuskonventionen

Århuskonventionen är en FN-konvention om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor. Både Sverige och EU har ratificerat 
konventionen. Konventionen ger medborgarna i de deltagande länderna 
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rätt att få tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka miljöbeslut 
och rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få en juridisk 
prövning av om deras rättigheter enligt lagstiftning som relaterar till 
miljön har kränkts. Sedan konventionen ratificerades 2005 har en rad 
anpassningar genomförts i EU-rätt och nationell svensk rätt för att möta 
kraven i konventionen, bl.a. avseende miljöorganisationers talerätt i 
plan- och byggärenden. 

Allmänt om statsstödsreglerna

Statligt stöd är när stat, kommun eller region stöttar en viss verksamhet 
med offentliga medel. 

Statligt stöd i Sverige (och övriga EU) styrs av EU:s regler om statsstöd 
som finns i artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). Statsstödsreglerna innehåller gränser för 
medlemsstaternas möjligheter att med statliga medel få stödja en viss 
verksamhet. 

Om ett stöd omfattas av EU:s regler om statsstöd får det inte lämnas 
förrän det i förhand har godkänts av EU-kommissionen, dvs huvudregeln 
är att statsstöd endast får lämnas efter godkännande av Europeiska 
kommissionen eller om de utformats enligt särskilda undantagsregler. 

I artikel 107.1 EUF-fördraget anges, om inte annat föreskrivs i 
fördragen, att stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga 
medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida 
konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, är 
oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar 
handeln mellan medlemsstaterna. 

Syftet med EU:s regler om statsstöd är att se till att konkurrensen på 
EU:s inre marknad inte snedvrids.

Fördraget har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:388) om 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt förordningen 
(2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 
Därutöver finns föreskrifter och allmänna råd utfärdade av 
Jordbruksverket. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med jurist Boel 
Persson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf 
avdelningschef Helene Munkner medverkat. 
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