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Bilaga 2 
Allmänna villkor för stöd 

Dessa allmänna villkor för stöd gäller om inte annat framgår av Statens 

energimyndighets (Energimyndigheten) beslut om stöd.  

Definitioner 

Med stödmottagare avses i dessa villkor den organisation eller de organisationer 

som enligt Energimyndighetens beslut tar emot stöd från Energimyndigheten.  

Vid projekt med flera deltagande organisationer avses med projektpart de 

organisationer som deltar i projektet (dock ej organisationer som utför 

konsultuppdrag för stödmottagarens räkning).  

Vid projekt med flera projektparter avses med koordinator den projektpart som 

samordnar projektet, tar emot stödet från Energimyndigheten och som i enlighet 

med Energimyndighetens beslut vidarebefordrar stöd till övriga stödmottagare 

som deltar i projektet. 

1 § Allmänt 

Stödet har beviljats för att finansiera genomförandet av det projekt som anges i 

Energimyndighetens beslut om stöd.  

Stödmottagarna har rätt till beslutade medel endast om Energimyndigheten får de 

medel som behövs från regeringen.  

Stödmottagaren ska finansiera den del av sina kostnader som inte täcks av stödet 

från Energimyndigheten med egna medel eller med medel från annan finansiär. 

Stödmottagaren ansvarar för finansiering av kostnadsökningar som uppstår under 

projekttiden. 

Vid all presentation av projektet ska det anges att arbetet utförts med stöd från 

Energimyndigheten (namnet återges på engelska med Swedish Energy Agency). 
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2 § Koordinatorns och projektledarens åtaganden vid projekt med 

flera projektparter  

Vid projekt med flera projektparter har koordinatorn och projektledaren följande 

åtaganden, utöver vad som gäller för samtliga stödmottagare.  

• Projektledaren ska ha behörighet att företräda alla stödmottagare avseende 

projektet i förhållande till Energimyndigheten  

• Koordinatorn ska ta emot Energimyndighetens utbetalning av stöd 

• Koordinatorn ska överföra Energimyndighetens stöd till övriga 

stödmottagare i enlighet med myndighetens beslut om stöd 

• Projektledaren ska på Energimyndighetens begäran styrka hur varje 

utbetalning har fördelats mellan de olika stödmottagarna 

• Projektledaren ska omgående till övriga stödmottagare vidarebefordra 

Energimyndighetens beslut, ändringsbeslut och annan för stödmottagare 

relevant information från Energimyndigheten 

• Projektledaren ska under projekttiden rapportera enligt Energimyndighetens 

beslut och anvisningar i enlighet med 7 § 

• Projektledaren ska säkerställa att Energimyndigheten omedelbart underrättas 

om sådana omständigheter uppstår som framgår av 8 § 

• Projektledaren ska ansöka om ändringar i projektet i enlighet med 8 §. 

3 § Stödberättigande kostnader 

3.1 Allmänna krav  

Med stödberättigande kostnader menas de kostnader som stödet från 

Energimyndigheten beräknas på. Vilka kostnader som är stödberättigande i ett 

projekt och hur stor andel av dessa kostnader som stödmottagaren kan få stöd för 

beror på vilken stödgrund Energimyndigheten har fattat sitt beslut om stöd mot. 

Stödgrunden framgår av Energimyndighetens beslut.  

För att en kostnad ska vara stödberättigande gäller dessa allmänna krav: 

• Kostnaden ska vara skälig. 

• Kostnaden ska ha uppkommit för genomförandet av projektet. 

• Kostnaden ska vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska kunna 

återfinnas i stödmottagarens bokföring. En stödmottagare kan till exempel 

inte få stöd för arbete som utförs utan lön. Kostnaden får inte heller vara 

uppskattad. 

• Kostnaden ska bäras av stödmottagaren, vilket innebär att en stödmottagare 

bara får ta upp sina egna bokförda kostnader. 

• Kostnaden ska vara fastställd i enlighet med god redovisningssed. 

• Kostnaden ska ha uppkommit i projektet och under den projekttid som 

framgår av beslutet. Kostnader som uppkommit före eller efter den i beslutet 

angivna projekttiden är inte stödberättigande. 
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I stödmottagarens bokföring ska projektkostnaderna vara redovisade på ett sådant 

sätt att de går att särskilja från stödmottagarens övriga transaktioner. 

3.2 Särskilt om lönekostnader  

Direkta kostnader för personal (bruttolön och lönebikostnad) ska redovisas som 

lönekostnader i den omfattning som dessa personer arbetar i projektet. Med 

lönebikostnader avses sociala avgifter enligt lag, obligatoriska 

pensionsavsättningar, obligatoriska försäkringar och avgifter samt 

semesterersättning. Lönekostnaden ska vara reviderbar. Tidsredovisning ska 

kunna visas upp på begäran av Energimyndigheten.  

• Stödmottagare som är universitet och högskolor kan få stöd för direkta 

lönekostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. 

 

• För övriga stödmottagare (som inte är universitet eller högskolor) gäller att 

de totala stödberättigande lönekostnaderna kan uppgå till en genomsnittlig 

kostnad om maximalt 800 kronor per timme. Kostnaden ska i enlighet med 

de allmänna kraven i 3.1 vara faktisk, vilket innebär att kostnaden inte får 

vara en schablon. Det innebär att om de faktiska lönekostnaderna är högre än 

800 kronor per timme, är högst 800 kronor per timme stödberättigande. 

Omvänt gäller att om de faktiska kostnaderna understiger 800 kronor per 

timme, ska de lägre, faktiska kostnaderna tas upp. Genomsnittlig kostnad 

betyder att om en stödmottagare har flera personer med olika lönenivåer som 

arbetar i projektet, får den genomsnittliga lönekostnaden uppgå till högst 800 

kronor per timme för att vara stödberättigande. Beräkningen ska göras utifrån 

de totala faktiska lönekostnaderna delat med totalt antal timmar nedlagda i 

projektet. Om resultatet vid beräkningen överstiger 800 kronor per timme, 

ska lönekostnaderna minskas vid redovisning till Energimyndigheten. 

3.3 Särskilt om indirekta kostnader 

Indirekta kostnader (overhead-kostnader) är allmänna omkostnader som inte 

uppkommer som en omedelbar följd av projektet under projekttiden. Detta gäller 

till exempel löner och arvoden till personal som inte arbetar specifikt med 

projektet (såsom personal som arbetar med ekonomi eller administration som inte 

är projektspecifik), kontorsmaterial och IT-system. 

• Stödmottagare som är universitet och högskolor kan få stöd för indirekta 

kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. 

 

• Stödmottagare som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan få stöd för 

indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande direkta 

kostnader för personal (lön och lönebikostnader). Detta gäller också om en 

stödmottagare bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, 

förutsatt att projektet genomförs i den icke-ekonomiska verksamheten och att 

stödmottagaren tydligt särskiljer sin icke-ekonomiska verksamhet, dess 
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kostnader och finansiering från sin ekonomiska verksamhet. 

 

• Stödmottagare som är företag (stödmottagare som bedriver ekonomisk 

verksamhet) kan inte få stöd för indirekta kostnader. Detta gäller också om 

en stödmottagare bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, 

om projektet genomförs i den ekonomiska verksamheten. 

3.4 Särskilt om konsultkostnader 

Ersättning till personer som inte är anställda av en stödmottagare ska redovisas 

som köpta tjänster (konsultkostnader). Ersättning för köpta tjänster ska vara 

marknadsmässig. Projektpart får inom projektet inte vara underleverantör till 

annan projektpart. 

4 § Utbetalning av stöd 

Utbetalningsplanen framgår av beslutet om stöd. Utbetalning av stöd sker utan 

föregående rekvisition om inte annat framgår av beslutet. Bidraget täcker 

mervärdesskatt endast då denna uppkommer som nettokostnad hos 

stödmottagaren. Projektledaren ska skicka in verifikationer för de redovisade 

kostnaderna om Energimyndigheten begär det. Energimyndigheten har rätt att 

hålla inne utbetalningar av stöd om stödmottagaren inte har arbetat upp minst 90 

procent av tidigare utbetalt stöd i samma projekt. 

5 § Arbetsgivarförhållanden 

Energimyndigheten är inte arbetsgivare eller uppdragsgivare för stödmottagaren 

eller annan som denne anlitar för projektet. Energimyndigheten gör således inte 

avdrag för skatter, socialförsäkringsavgifter och liknande. 

6 § Underrättelseskyldighet angående finansiering 

Projektledaren ska omgående skriftligen underrätta Energimyndigheten om 

stödmottagaren ansöker om eller får medel för projektet från annan finansiär än 

Energimyndigheten. Detta gäller även andra ändringar av finansieringen av 

projektet jämfört med vad som framgår av Energimyndighetens beslut om stöd.   

7 § Redovisning av projektet 

Projektledaren ska redovisa hur projektet fortlöpt i enlighet med 

Energimyndighetens beslut om stöd samt på Energimyndighetens begäran.  

Om projektpart enligt beslutet får medel motsvarande tre miljoner kronor eller 

mer från Energimyndigheten ska revisorsintyg från auktoriserad eller godkänd 

revisor avseende denna projektpart bifogas slutredovisningen. För kommun, 

landsting, statliga myndigheter, universitet och högskola accepteras revisorsintyg 

från internrevisor. Revisorsintyg ska även bifogas slutredovisningen om 

Energimyndigheten så särskilt begär. Genom intyget ska revisor bekräfta att i 

slutredovisningen redovisade kostnader för projektparten hämtats ur dennes 

bokföring, att kostnaderna har uppkommit under den projekttid som framgår av 
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beslutet, att kostnaderna är verifierade (styrkta) och att projektpartens 

redovisningsrutiner är utformade i enlighet med god redovisningssed. 

8 § Ändringar i projektet 

Projektledaren ska i förväg ansöka hos Energimyndigheten om att få göra 

ändringar i projektet, främst genom att skicka in en ändringsansökan via Mina 

sidor. Detta gäller till exempel byte av projektledare, byte av stödmottagare, 

ändrad projekttid, ändring i genomförandet eller ändringar i projektparternas 

kostnader och finansiering. Förskjutningar accepteras mellan kostnadsslagen 

inom de kostnadstabeller som framgår av Energimyndighetens beslut upp till och 

med 10 procent. Projektledaren ska ansöka hos Energimyndigheten om ändringar 

som överstiger 10 procent om beloppet är större än 50 000 kronor.  

Projektledaren ska omgående underrätta Energimyndigheten om projektet 

avbryts eller försenas, om stödmottagaren kommer på obestånd eller om annan 

omständighet av väsentlig betydelse inträffar. Projektledaren ska även omgående 

anmäla namn- och adressändring till Energimyndigheten. 

9 § Ändring av beslut 

Ändringar eller tillägg till Energimyndighetens beslut om stöd ska upprättas 

skriftligen av Energimyndigheten för att gälla.  

10 § Rätt till resultat 

Stödmottagaren eller resultatens rättsinnehavare har nyttjanderätt över 

projektresultat som uppkommer inom projektet. Projektresultaten får överlåtas 

eller upplåtas till annan. Stödmottagare får dock inte överlåta eller upplåta 

projektresultat, eller på annat sätt vidta någon åtgärd som medför att det blir fråga 

om indirekt statligt stöd.  

11 § Granskningsrätt  

Energimyndigheten eller annan som Energimyndigheten utsett (till exempel 

auktoriserad revisor) har rätt att följa arbetet och ta del av handlingar som 

innehåller uppgifter om till exempel den tekniska och ekonomiska utvecklingen 

av ett projekt. För att möjliggöra granskning har Energimyndigheten rätt att 

utfärda särskilda anvisningar för redovisning. 

Energimyndigheten har rätt att följa upp avslutat projekt genom att begära 

uppföljningsrapport som ska utformas och inges enligt Energimyndighetens 

anvisningar. Sådan rapport kan begäras in vid tre tillfällen inom en tioårsperiod 

räknat från datumet för projektslut.  

12 § Återbetalning av medel som inte har arbetats upp 

Utbetalda medel som inte har arbetats upp av stödmottagaren ska återbetalas till 

Energimyndigheten. Efter att projektledaren har slutredovisat meddelar 
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Energimyndigheten om någon av stödmottagarna är skyldiga att återbetala medel 

och med vilket belopp.  

13 § Sanktioner 

Energimyndigheten får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska 

betalas ut om 

1 den som ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något 

annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt 

belopp, 

2 stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp 

och mottagaren borde ha insett detta, eller 

3 villkoren för stödet inte har följts. 

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 

punkterna 1–3 ovan är uppfyllda. Energimyndigheten kan då komma att helt eller 

delvis kräva tillbaka stödet plus ränta enligt räntelagen (1975:635). 

Vid det fallet att stödet från Energimyndigheten utgör olagligt statligt stöd, är 

stödmottagaren skyldig att betala tillbaka stödet om återbetalning inte får 

underlåtas enligt EU-rätten. Detta framgår av 3 § lagen (2013:388) om 

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Energimyndigheten ska då i 

enlighet med samma lag återkräva stödet plus ränta från utbetalningsdagen. 

Energimyndigheten kan hålla inne utbetalningar av stöd tills vidare om 

myndigheten överväger men ännu inte har beslutat om sanktioner. Myndigheten 

kan också välja att inte betala ut stöd om utredning av sanktioner gentemot 

samma stödmottagare pågår i ett annat projekt som Energimyndigheten 

finansierar.  


