Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt
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SFS 2001:227
Utkom från trycket
den 30 maj 2001

utfärdad den 17 maj 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:281) om regionalt
transportbidrag
dels att 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande
lydelse.
5 § Med transportavstånd avses i denna förordning den sammanlagda
transportsträckan enligt den kortaste vägen inom Sverige vid landtransporter
och sjötransporter.
Transportbidrag får för sjötransporter lämnas för sträckan mellan hamn
inom stödområde och hamn inom landet oavsett om fartyget passerat gräns
för svenskt territorialvatten. Om fartyget har utländsk destination får transportbidrag lämnas för sträckan mellan hamn inom stödområde och närmast
belägna inhemska hamn när fartyget anses slutligen lämna svenskt territorialvatten. Vid intransporter får transportbidrag lämnas för sträckan från närmast belägna inhemska hamn när fartyget anses komma in på svenskt territorialvatten och till hamn inom stödområde.
Transportbidrag får för sjötransporter, som utgör del av transportsträcka
som i övrigt är bidragsberättigad, lämnas för transport på insjöar i enlighet
med vad som gäller för landtransporter.
7 a § Transportbidrag får lämnas för transporter av oförädlade trävaror.
För transporter av oförädlade trävaror från orter inom zon 2 och 4 och från
produktionsställen som är att hänföra till vissa större sågverk belägna i kustkommuner, s.k. bulksågverk, får transportbidrag lämnas för högst 30 000 m3
per år.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Bestämmelserna i 7 a §
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2000, utom vad gäller
transporter av oförädlade trävaror från orter inom zon 2 och 4.
2. Ansökan om bidrag för perioden 1 januari 2000–30 juni 2001 skall ha
kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast den 30 september
2001.
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