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Intyg om verksamhetsåtskillnad 

EU:s statsstödsregler sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att med 

offentliga medel stödja olika verksamheter. Huvudregeln är att statligt stöd inte 

får lämnas för åtgärder inom verksamhet som innebär att varor eller tjänster 

erbjuds på en marknad (nedan ”ekonomisk verksamhet”). Syftet med reglerna är 

att säkerställa att konkurrens på EU:s inre marknad inte snedvrids. Stöd som 

lämnas till icke-ekonomisk verksamhet (i praktiken verksamhet som inte innebär 

att varor och tjänster tillhandahålls mot vederlag) betraktas emellertid inte som 

statsstöd och därför kan nationella myndigheter stödja icke-ekonomisk 

verksamhet.  

 

Om ni som sökande av ekonomiskt stöd från Energimyndigheten bedriver såväl 

ekonomisk- som icke-ekonomisk verksamhet krävs, för att Energimyndigheten 

ska kunna medverka till finansieringen av aktiviteter inom er icke-ekonomiska 

verksamhet, att ni håller verksamheterna klart åtskilda. Åtskillnaden kan 

åstadkommas genom att era olika verksamheter bedrivs i skilda juridiska 

personer. Det är dock inte nödvändigt att så sker. Av väsentlig betydelse är dock 

dels att kostnader och finansiering av era olika verksamheter hålls separerade, dels 

att ni som stödmottagare inte kan använda resultat från aktiviteter som bedrivits 

inom ramen för den icke-ekonomiska verksamheten, med finansiering från 

Energimyndigheten, i er ekonomiska verksamhet. 

 

För att Energimyndigheten ska kunna bevilja er stöd i form av finansiering inom 

ramen för en icke-ekonomisk verksamhet, krävs sammanfattningsvis att ni som 

sökande intygar att er icke-ekonomiska verksamhet hålls klart åtskild från 

eventuell ekonomisk verksamhet samt att det projekt för vilket finansiering söks 

kommer att bedrivas inom en icke-ekonomisk verksamhet.  

 

Intygande av verksamhetsuppdelning kan ske genom undertecknande av 

nedanstående försäkran.  

 

Härmed intygas att organisationen (enligt nedan) tydligt särskiljer sin icke-

ekonomiska verksamhet, dess kostnader och finansiering, från sin ekonomiska 

verksamhet. 

 

Organisation: ……………………………………………………………. 

 

Datum: ……………  Firmatecknare: …………………………………… 

 

Namnförtydligande: .…………………………….. 
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