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Bilaga 1 – definitioner och stödberättigade kostnader 
 

1 Stöd till företag   
 
Är mitt företag litet eller medelstort företag?  
Företagens storlek bestäms enligt reglerna i bilaga I till kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014. Reglerna beskrivs även i 
kommissionens Användarhandledning om definitionen av SMF-företag.  
 
Som företag räknas varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver 
ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses att tillhandahålla 
varor eller tjänster på en marknad. Som företag anses således sådana enheter 
som utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, 
personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden 
ekonomisk verksamhet.  
 
Vid bedömning av företagets storlek måste hänsyn tas till antalet anställda, 
företagets årsomsättning och balansomslutning samt till företagets eventuella 
förbindelser till andra företag. För att kunna räknas som ett litet företag krävs 
det dels att företaget har färre än 50 anställda och dels att antingen företagets 
årsomsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per 
år. För att kunna räknas som ett medelstort företag krävs dels att företaget 
har färre än 250 anställda och dels att företagets årsomsättning inte överstiger 
50 miljoner euro eller att företagets balansomslutning inte överstiger 
43 miljoner euro (se tabell 1). 
 

  
*) Med anställda avses inte bara löntagare utan även ägare som arbetar i 
företaget utan att vara anställda och konsulter som befinner sig i en 
beroendeställning till företaget.  
**) Uppgifter från det senast godkända räkenskapsåret beaktas. För att ett 
tröskelvärde ska anses passerat ska företaget ha haft högre eller lägre värden 
under två år i rad.  
  

https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1
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Även företagets relation till andra företag påverkar bedömningen av företagets 
storlek. Av betydelse är främst företagets ägare och graden av kontroll som 
andra företag utövar över företaget. Hur ägarförhållanden och graden av 
kontroll påverkar bedömningen av företagets storlek beskrivs närmare i artikel 
3 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt i 
kommissionens Användarhandledning om definitionen av SMF-företag.  
 
 
1.1  Stöd till nystartade företag 

  
Energimyndigheten kan lämna startstöd till nystartade företag enligt 10 § i 
förordningen (2008:761). För att startstöd ska kunna lämnas, behöver ditt 
företag uppfylla villkoren i artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014. Villkoren som gäller för stöd enligt artikel 22 sammanfattas nedan.  
 
Startstöd till nystartade företag kan lämnas till icke-börsnoterade små företag 
som inte är äldre än fem år. Femårsperioden räknas från företagets 
registrering. För företag som inte omfattas av registrering kan perioden anses 
börja löpa från den tidpunkt då företaget inlett sin ekonomiska verksamhet eller 
är skyldig att betala skatt för sin ekonomiska verksamhet. Att företaget inte får 
vara börsnoterat innebär att företaget inte får vara officiellt noterat på en 
fondbörs. Företaget får dock vara noterat på en alternativ 
handelsplattform.1 För att startstöd ska kunna lämnas, måste företaget 
dessutom uppfylla alla följande villkor:   

• företaget har inte tagit över ett annat företagsverksamhet  
• företag har ännu inte ha delat ut vinst, och  
• företaget har inte bildats genom företagskoncentration.  

  
Stöd till nystartade företag får dock inte lämnas till företag som är verksamma 
inom primär jordbruksproduktion.2  
 
 
1.2  Stöd av mindre betydelse  

 
Energimyndigheten kan lämna s.k. stöd av mindre betydelse (s.k. de minimis-
stöd) enligt 2 § andra punkten i förordningen (2008:761). För att stöd av mindre 
betydelse ska kunna lämnas, behöver ditt företag uppfylla villkoren i 
kommissionens förordning (EU) nr 1407/20133.   
 
Stöd av mindre betydelse kan som huvudregel lämnas upp till ett takbelopp 
motsvarande 200 000 euro under en period av tre beskattningsår, dvs. 
innevarande och två föregående beskattningsår. För företag som utför 
godstransporter på väg för annans räkning gäller dock ett lägre takbelopp 
motsvarande 100 000 euro under samma treårsperiod, dvs. innevarande och 
två föregående beskattningsår. För dessa företag gäller också att stödet inte 
får användas för inköp av vägtransportfordon. Takbeloppen avser bruttobelopp, 
dvs. belopp före avdrag för skatt eller andra avgifter. Observera också att om 
ditt företag ingår i en koncern, gäller takbeloppet för stöd av mindre betydelse 
som lämnats i Sverige till hela koncernen.  
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Stöd av mindre betydelse kan inte lämnas till företag som är verksamma inom 
fiske- och vattenbrukssektorn4, och inte heller till företag som är verksamma 
inom primärproduktion av jordbruksprodukter5. Stöd av mindre betydelse får 
inte heller lämnas till exportrelaterad verksamhet. Det innebär att stödet inte får 
vara direkt knutet till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett 
distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med 
exportverksamhet.  
 
Vid beräkning av hur mycket stöd av mindre betydelse ditt företag kan få, ska 
allt stöd av mindre betydelse som företaget har erhållit från olika offentliga 
stödgivare (stat, region eller kommun) under de tre senaste 
beskattningsåren räknas ihop. Företag som ansöker om stöd av mindre 
betydelse ska därför i samband med sin ansökan om stöd lämna in ett intyg till 
Energimyndigheten där företaget anger allt annat stöd av mindre betydelse som 
det har erhållit de tre senaste beskattningsåren.  

 
2 Stödberättigade kostnader 
 
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.   

 
I stödmottagarens bokföring ska projektkostnaderna vara redovisade på ett 
sådant sätt att de går att särskilja från stödmottagarens övriga transaktioner.  
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2.1 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 kr/timme. Kostnaden ska i 
enlighet med de allmänna kraven vara faktisk, vilket innebär att 
kostnaden inte får vara en schablon. Det innebär att om de faktiska 
lönekostnaderna är högre än 800 kr/timme, är högst 800 kr/timme 
stödberättigande. Omvänt gäller att om de faktiska kostnaderna 
understiger 800 kr/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 kr/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 kr/timme, ska lönekostnaderna 
minskas vid redovisning till Energimyndigheten.  

  
 
2.2 Särskilt om indirekta kostnader   
 
Indirekta kostnader (overhead-kostnader) är allmänna omkostnader som inte 
uppkommer som en omedelbar följd av projektet under projekttiden. Detta 
gäller t.ex. 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 % 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 kostnader och finansiering från sin 
ekonomiska verksamhet.  
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• 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.  

  
 
2.3 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.  
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