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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:281) om regionalt
transportbidrag1
dels att 2, 9, 13 och 18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 5, 7, 8 och 19–21 §§ ska ha följande lydelse.
1 § För att kompensera för kostnadsnackdelar samt stimulera till höjd förädlingsgrad i transportbidragsområdets näringsliv får bidrag för transport av
gods lämnas enligt denna förordning.
Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med produktionsverksamhet i ett stödområde i Sverige.
Transportbidrag lämnas av Tillväxtverket i enlighet med kapitel I och artiklarna 13 och 15 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni
2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, med de begränsningar
som följer av denna förordning.
5 §2 Med transportavstånd avses i denna förordning den sammanlagda
transportsträckan 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.
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7 § Transportbidrag får lämnas för transporter från orter inom stödområdet
(uttransportbidrag), om godset utgörs av sådana hel- eller halvfabrikat som
har genomgått en betydande bearbetning inom stödområdet.
8 § Transportbidrag får också lämnas för transporter till orter inom stödområdet (intransportbidrag), om godset utgörs av sådana råvaror och halvfabrikat
som ska genomgå en betydande bearbetning hos mottagaren.
19 §3 Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som
är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
20 §4 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
21 §5 Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillämpningen
av denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)
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