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Riksgäldskontoret 2000-01-24
Avdelningen Garantier Bilaga 1

Effektiv lånehantering i staten
förslag till en modell för ökad ekonomisk kontroll av statens lån-

givning

Bilaga 1: Förslag till författningsändringar

Nedan lämnas förslag till författningsändringar (föreslagna ändringar är markerade med kursiv
stil). De föreslås träda i kraft den 1 januari 2001 när omläggningen till ny modell för hante-
ringen av statliga lån föreslås bli genomförd.

1. Ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten  (budgetlagen)

Nuvarande lydelse Föreslagna ändringar

Garantier
14 § För det ändamål och med högst det be-
lopp som riksdagen bestämmer får regeringen
ställa ut kreditgarantier och göra andra lik-
nande åtaganden.

När det finns särskilda skäl får åtagandet en-
ligt riksdagens bestämmande göras utan att
beloppet begränsas.

15 § För ett åtagande enligt 14 § skall en av-
gift tas ut. Avgiftens storlek skall motsvara
statens ekonomiska risk och övriga kostnader
för åtagandet, om inte riksdagen för ett visst
åtagande beslutar annat.

Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer beslutar om avgiftens stor-
lek.

Garantier och lån
14 § För det ändamål och med högst det be-
lopp som riksdagen bestämmer får regeringen
ställa ut kreditgarantier och göra andra lik-
nande åtaganden och bevilja lån till enskilda.

När det finns särskilda skäl får åtagande eller
lån enligt riksdagens bestämmande göras utan
att beloppet begränsas.

15 § För ett åtagande eller lån enligt 14 §
skall en avgift tas ut. Avgiftens storlek skall
motsvara statens ekonomiska risk och övriga
kostnader för åtagandet eller lånet, om inte
riksdagen för ett visst åtagande beslutar annat.
I fråga om studielån lämnade av Centrala
Studiestödsnämnden (CSN) gäller särskilda
bestämmelser.

Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer beslutar om avgiftens stor-
lek.
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2. Garantiförordningen (1997:1006)  ersätts av en ny garanti- och låneför-
ordning (2000:   )

Nuvarande lydelse

Inledande bestämmelser
2 § Förordningen gäller för garantier som ut-
färdas av myndigheter under regeringen. Den
gäller dock inte den statliga garantin för in-
sättningar hos banker och vissa värdepappers-
bolag eller garantier som utfärdas av Export-
kreditnämnden, Statens bostadskreditnämnd
och Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (Sida).

Utställande och förvaltning
4 § Riksgäldskontoret får ställa ut garantier
när det följer av en förordning eller annars av
ett särskilt beslut av regeringen.

5 § Garantier skall registreras och förvaltas av
Riksgäldskontoret om inte regeringen beslutat
något annat.

6 § Riksgäldskontoret får uppdra åt andra
myndigheter, som är verksamma inom det
område som stödet avser, att ställa ut och för-
valta garantier.

7 § Endast Riksgäldskontoret får utfärda ga-
rantier för åtaganden i utländsk valuta.

Förutsättningar för beviljande
8 § En garanti får endast beviljas för den som
bedöms vara redbar och som kan antas ha
betalningsförmåga och förutsättningar att be-
driva den verksamhet som garantin utgör stöd
för.

Vid bedömningen skall beaktas om stöd läm-
nas eller kan lämnas i andra former.

Riskbedömning

Föreslagna ändringar

Inledande bestämmelser
2 § Förordningen gäller för garantier som ut-
färdas och lån som beviljas av myndigheter
under regeringen. Den gäller dock inte den
statliga garantin för insättningar hos banker
och vissa värdepappersbolag eller garantier
som utfärdas av Exportkreditnämnden och
Statens bostadskreditnämnd eller för garanti-
er som utfärdas och lån som beviljas av Sty-
relsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida). Förordningen gäller heller inte för
studielån lämnade av Centrala Studiestöds-
nämnden (CSN).

Utställande och förvaltning
4 § Riksgäldskontoret får ställa ut garantier
eller lämna lån när det följer av en förordning
eller annars av ett särskilt beslut av regering-
en.

5 § Garantier och lån skall registreras och
förvaltas av Riksgäldskontoret om inte rege-
ringen beslutat något annat.

6 § Riksgäldskontoret får uppdra åt andra
myndigheter, som är verksamma inom det
område som stödet avser, att ställa ut och för-
valta garantier och att lämna och förvalta lån.

7 § Endast Riksgäldskontoret får utfärda ga-
rantier för åtaganden i utländsk valuta eller
lämna lån i utländsk valuta.

Förutsättningar för beviljande
8 § En garanti eller ett lån får endast beviljas
för den som bedöms vara redbar och som kan
antas ha betalningsförmåga och förutsättning-
ar att bedriva den verksamhet som garantin
eller lånet utgör stöd för.

Vid bedömningen skall beaktas om stöd läm-
nas eller kan lämnas i andra former.

Riskbedömning och finansieringsform
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9 § Riksgäldskontoret skall bedöma och vär-
dera de ekonomiska risker som ett garantiåta-
gande innebär för staten och se till att ärendet
får en ekonomiskt ansvarsfull prövning och
hantering.

Utformning
10 § Endast om det finns särskild anledning
får en garanti omfatta hela kostnaden för den
verksamhet som den utgör stöd för.

11 § En garanti skall förenas med de villkor
som behövs med hänsyn till statens risk och
till behovet av kontroll och uppföljning.

Avgifter
12 § Om inte regeringen har beslutat något
annat skall Riksgäldskontoret för ett garanti-
åtagande ta ut en avgift och bestämma sättet
för betalningen.

Eftergift av fordran m.m.
14 § Endast Riksgäldskontoret får ansöka om
företagsrekonstruktion, avbryta indrivning,
godta ackord eller efterge statens fordran med
anledning av att en garanti infrias. Detsamma
gäller ansökan om konkurs. Närmare be-
stämmelser om detta finns i förordningen
(1993:1138) om hantering av statliga ford-
ringar.

9 § Riksgäldskontoret skall bedöma och vär-
dera de ekonomiska risker som ett garantiåta-
gande eller ett lån innebär för staten och se till
att ärendet får en ekonomiskt ansvarsfull
prövning och hantering.

Utformning
10 § Endast om det finns särskild anledning
får en garanti eller ett lån omfatta hela kost-
naden för den verksamhet som den utgör stöd
för.

11 § En garanti eller ett lån skall förenas med
de villkor som behövs med hänsyn till statens
risk och till behovet av kontroll och uppfölj-
ning.

Avgifter och ränta
12 § Om inte regeringen har beslutat något
annat skall Riksgäldskontoret för ett garanti-
åtagande ta ut en avgift motsvarande kre-
ditrisk och administrationskostnad och be-
stämma sättet för betalningen.

Om inte regeringen har beslutat något annat
skall Riksgäldskontoret för ett lån ta ut en
avgift motsvarande statens upplåningskost-
nad, kreditrisk och administrationskostnad
och bestämma sättet för betalningen.

Eftergift av fordran m.m.
14 § Endast Riksgäldskontoret får ansöka om
företagsrekonstruktion, avbryta indrivning,
godta ackord eller efterge statens fordran med
anledning av att en garanti infrias eller med
anledning av utebliven betalning på ett stat-
ligt lån. Detsamma gäller ansökan om kon-
kurs. Närmare bestämmelser om detta finns i
förordningen (1993:1138) om hantering av
statliga fordringar.
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3. Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:1156) för tillämpningen av garant i-
förordningen (1997:1006) ersätts av Riksgäldskontorets föreskrifter (2000:  )
för tillämpningen av garanti- och låneförordningen (2000:   )

Nuvarande lydelse

Riksgäldskontoret föreskriver följande med
stöd av 16 § garantiförordningen (1997:1006).

Definitioner
1 § I dessa föreskrifter avses med garantilån
ett lån med statlig kreditgaranti som utfärdats
eller förvaltas av Riksgäldskontoret eller av
annan myndighet på uppdrag av Riksgälds-
kontoret.

Med en uppdragsmottagande myndighet avses
en myndighet som på uppdrag av Riksgälds-
kontoret biträder kontoret med utfärdande och
förvaltning av garantier.

Åligganden för uppdragsmottagande myn-
digheter
7 § En uppdragsmottagande myndighet skall -
inom ramen för det uppdrag som Riksgälds-
kontoret har lämnat – bereda ansökningar om
utfärdande av en garanti samt utfärda och
förvalta garantier. Myndigheten skall beakta
om stöd kan utgå eller utgår genom de olika
program som står till förfogande inom den
europeiska unionen.

8 § En uppdragsmottagande myndighet skall
se till att så långt det är möjligt tillfredsstäl-
lande säkerheter ställs för garantierna. Myn-
digheten skall se till att säkerheterna förvaltas
på ett betryggande sätt och att där så är möj-
ligt garanti- och pantobjekten är försäkrade.

Föreslagna ändringar

Riksgäldskontoret föreskriver följande med
stöd av 16 § garanti- och låneförordningen
(2000:   ).

Definitioner
1 § I dessa föreskrifter avses med garantilån
ett lån med statlig kreditgaranti som utfärdats
eller förvaltas av Riksgäldskontoret eller av
annan myndighet på uppdrag av Riksgälds-
kontoret. Med statligt lån avses ett lån som
lämnats eller förvaltas av Riksgäldskontoret
eller av annan myndighet på uppdrag av
Riksgäldskontoret.

Med en uppdragsmottagande myndighet avses
en myndighet som på uppdrag av Riksgälds-
kontoret biträder kontoret med utfärdande och
förvaltning av garantier och beviljande och
förvaltning av statliga lån.

Åligganden för uppdragsmottagande myn-
digheter
7 § En uppdragsmottagande myndighet skall -
inom ramen för det uppdrag som Riksgälds-
kontoret har lämnat - bereda ansökningar om
en garanti eller ett lån samt utfärda och för-
valta garantier och lämna och förvalta lån.
Myndigheten skall beakta om stöd kan utgå
eller utgår genom de olika program som står
till förfogande inom den europeiska unionen.

8 § En uppdragsmottagande myndighet skall
se till att så långt det är möjligt tillfredsstäl-
lande säkerheter ställs för garantierna och
lånen. Myndigheten skall se till att säkerhet-
erna förvaltas på ett betryggande sätt och att
där så är möjligt garanti- och pantobjekten är
försäkrade.
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10 § Efter det att infriande av en garanti har
begärts ombesörjer Riksgäldskontoret infrian-
det. En uppdragsmottagande myndighet skall
lämna Riksgäldskontoret den hjälp som kon-
toret behöver för att driva in en regressfordran
med anledning av infriandet och att ta i an-
språk ställda säkerheter.

11 § En uppdragsmottagande myndighet skall
lämna Riksgäldskontoret underlag för beslut
om avskrivning, ackord eller eftergift av re-
gressfordringar.

10 § Efter det att infriande av en garanti har
begärts ombesörjer Riksgäldskontoret infrian-
det. En uppdragsmottagande myndighet skall
lämna Riksgäldskontoret den hjälp som kon-
toret begär för att driva in en regressfordran
med anledning av infriandet och att ta i an-
språk ställda säkerheter.

En uppdragsmottagande myndighet skall
lämna Riksgäldskontoret den hjälp som kon-
toret begär för att driva in uteblivna betal-
ningar på statliga lån ta i anspråk ställda
säkerheter.

11 § En uppdragsmottagande myndighet skall
lämna Riksgäldskontoret underlag för beslut
om avskrivning, ackord eller eftergift av re-
gressfordringar med anledning av infriande av
en garanti eller uteblivna betalningar på
statliga lån.
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4. Ändring i förordningen (1996:311) med instruktionen för Riksgälds-
kontoret

Nuvarande lydelse

Uppgifter och mål
1 § Riksgäldskontoret har följande huvudupp-
gifter och mål:

1. Riksgäldskontoret skall ta upp och förvalta
lån till staten i enlighet med lagen
(1988:1387) om statens upplåning och skuld-
förvaltning. Målet för denna verksamhet skall
vara att kostnaden för statens skuld långsiktigt
minimeras samtidigt som risken i förvaltning-
en beaktas. Förvaltningen skall ske inom ra-
men för de krav som penningpolitiken ställer
och de riktlinjer som regeringen beslutat.

2. Efter regeringens bemyndigande skall
Riksgäldskontoret tillhandahålla sådan utlå-
ning som riksdagen har beslutat om och ta
emot medel på konto. Målet för denna verk-
samhet skall vara att ge i första hand statliga
myndigheter lån och placeringsmöjligheter till
så goda villkor som möjligt utan att myndig-
heternas verksamheter subventioneras
.
3. Riksgäldskontoret skall ställa ut och för-
valta statliga garantier i enlighet med garanti-
förordningen (1997:1006). Målet för denna
verksamhet skall vara att kostnaderna för ga-
rantiverksamheten skall täckas av dess intäk-
ter, sett över en längre tidsperiod.

4. Riksgäldskontoret skall samordna och
meddela föreskrifter och allmänna råd för
andra myndigheters verksamhet med statliga
lån till näringslivet samt följa omfattningen
av och kostnaderna för sådan verksamhet.
Målet för Riksgäldskontoret skall vara att
bidra till att andra myndigheters kreditgiv-
ning bedrivs på ett effektivt sätt.

5. Riksgäldskontoret skall göra prognoser
över betalningar till och från staten samt verka
för att dessa betalningar sammantagna sker på
ett finansiellt effektivt sätt. Riksgäldskontoret

Föreslagna ändringar

Uppgifter och mål
1 § Riksgäldskontoret har följande huvudupp-
gifter och mål:

1. Riksgäldskontoret skall ta upp och förvalta
lån till staten i enlighet med lagen
(1988:1387) om statens upplåning och skuld-
förvaltning. Målet för denna verksamhet skall
vara att kostnaden för statens skuld långsiktigt
minimeras samtidigt som risken i förvaltning-
en beaktas. Förvaltningen skall ske inom ra-
men för de krav som penningpolitiken ställer
och de riktlinjer som regeringen beslutat.

2. Efter regeringens bemyndigande skall
Riksgäldskontoret tillhandahålla sådan utlå-
ning som riksdagen har beslutat om och ta
emot medel på konto. Målet för denna verk-
samhet skall vara att ge i första hand statliga
myndigheter lån och placeringsmöjligheter till
så goda villkor som möjligt utan att myndig-
heternas verksamheter subventioneras.

3. Riksgäldskontoret skall ställa ut och för-
valta statliga garantier och bevilja och för-
valta statliga lån i enlighet med garanti - och
låneförordningen (2000:   ). Målet för denna
verksamhet skall vara att kostnaderna för ga-
ranti- och låneverksamheten skall täckas av
dess intäkter, sett över en längre tidsperiod.

4. Riksgäldskontoret skall göra prognoser
över betalningar till och från staten samt verka
för att dessa betalningar sammantagna sker på
ett finansiellt effektivt sätt. Riksgäldskontoret
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skall företräda och kontrollera statsverkets
checkräkning med anslutna konton samt det
statliga betalningssystemet i övrigt. Målet för
dessa verksamheter skall vara att bidra till en
god kassahållning i staten och därigenom
minskade räntekostnader. För det statliga be-
talningssystemet gäller dessutom, att verk-
samheten skall bedrivas så att andra myndig-
heter får en god service. Förordning
(1998:1523).

skall företräda och kontrollera statsverkets
checkräkning med anslutna konton samt det
statliga betalningssystemet i övrigt. Målet för
dessa verksamheter skall vara att bidra till en
god kassahållning i staten och därigenom
minskade räntekostnader. För det statliga be-
talningssystemet gäller dessutom, att verk-
samheten skall bedrivas så att andra myndig-
heter får en god service.
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5. Förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet  ändras till
förordningen (1988:764) om statligt stöd i form av bidrag till näringslivet

Nuvarande lydelse

Allmänna föreskrifter
1 § Denna förordning skall tillämpas på stat-
ligt stöd till näringslivet i form av lån och
bidrag, i den mån regeringen föreskriver det.

Bestämmelserna i 21-23 §§ skall dock tilläm-
pas på allt statligt stöd som omfattas av artikel
92 i fördraget den 25 mars 1957 om upprät-
tandet av Europeiska ekonomiska gemenska-
pen. Förordning (1997:1017).

Föreslagna ändringar

Allmänna föreskrifter
1 § Denna förordning skall tillämpas på stat-
ligt stöd till näringslivet i form av bidrag, i
den mån regeringen föreskriver det.

Bestämmelserna i 21-23 §§ skall dock tilläm-
pas på allt statligt stöd som omfattas av artikel
92 i fördraget den 25 mars 1957 om upprät-
tandet av Europeiska ekonomiska gemenska-
pen.

7 § Beslut om stöd skall innehålla uppgift om
1. Mottagare av stödet,
2. Stödets art och ändamål,
3. Stödets omfattning,
4. För stödet ställda säkerheter (i fråga om
lån),
5. Mottagarens skyldighet att lämna uppgift
om stödets användning,
6. Övriga villkor för stödet. Förordning
(1997:1017).

7 § Beslut om stöd skall innehålla uppgift om
1. mottagare av stödet,
2. stödets art och ändamål,
3. stödets omfattning,

4. mottagarens skyldighet att lämna uppgift
om stödets användning,
5. övriga villkor för stödet.

9 § Den som beviljats stöd skall
1. Efter anmaning lämna stödmyndigheten en
skriftlig redovisning för den verksamhet stö-
det gäller och för stödets utnyttjande samt i
förekommande fall lämna en plan för det fort-
satta utnyttjandet,

2. ge myndigheten eller den som myndigheten
utser tillfälle att granska verksamheten och på
begäran lämna ytterligare uppgifter om verk-
samheten.

Redovisning enligt första stycket 1 skall avse
de tider och lämnas vid de tidpunkter myn-
digheten bestämmer.

Den som beviljats lån skall också utan dröjs-
mål underrätta stödmyndigheten innan beslut
fattas om
– överlåtelse av någon betydande del av an-
läggningstillgångar, licenser, patent eller
andra liknande tillgångar i verksamheten,

9 § Den som beviljats stöd skall
1. efter anmaning lämna stödmyndigheten en
skriftlig redovisning för den verksamhet stö-
det gäller och för stödets utnyttjande samt i
förekommande fall lämna en plan för det fort-
satta utnyttjandet,

2. ge myndigheten eller den som myndigheten
utser tillfälle att granska verksamheten och på
begäran lämna ytterligare uppgifter om verk-
samheten.

Redovisning enligt första stycket 1 skall avse
de tider och lämnas vid de tidpunkter myn-
digheten bestämmer.
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- upptagande av större lån,
- större borgensåtaganden,
- nedläggning av väsentlig del av verksamhe-
ten,
- ägarbyte,
- företagsombildning och
– annan åtgärd av motsvarande betydelse.
Förordning (1997:1017).

Särskild föreskrift om lån
16 § För lån skall, om inte annat särskilt fö-
reskrivs, ställas de säkerheter som med hän-
syn till stödets ändamål, sökandens ekonomis-
ka ställning och övriga omständigheter be-
döms skäliga. Om ställda säkerheter försäm-
ras väsentligt, får lånet sägas upp till ome-
delbar betalning.

Särskilda föreskrifter om lån och bidrag
17 § Beslut om bidrag skall omedelbart hävas
och statligt lån skall sägas upp till omedelbar
betalning om
1. Stödet beviljats på grund av oriktig eller
ofullständig uppgift av sökanden,
2. Den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt
bryter mot villkor som gäller för stödet eller
3. Om annat sådant förhållande inträffar som
innebär att låntagaren med hänsyn till syftet
med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar
detta.

Vid förhållande som i första stycket 1 eller 2
sägs får bidraget eller avskrivet lånebelopp
krävas tillbaka inom tio år från det att bidrags-
eller lånebeloppet betalades ut.

Särskild föreskrift om lån
16 § har upphävts genom förordning(2000:  ).

Särskilda föreskrifter om lån och bidrag
17 § Beslut om bidrag skall omedelbart hävas
om

1. stödet beviljats på grund av oriktig eller
ofullständig uppgift av sökanden,
2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt
bryter mot villkor som gäller för stödet.

Vid förhållande som i första stycket 1 eller 2
sägs får bidraget krävas tillbaka inom tio år
från det att bidragsbeloppet betalades ut.

Övriga föreskrifter
18 § Om avgifter för statliga lån finns be-
stämmelser i förordningen (1983:737) om
avgift för administration av vissa statliga lån.

Övriga föreskrifter
18 § har upphävts genom förordning (2000: ).
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6. Ändringar i övriga förordningar som medger utlåning

6.1. Förordning (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industri-
ellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet

Nuvarande lydelse

Inledande bestämmelser
1 § För att främja teknisk forskning, industri-
ellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksam-
het lämnar Närings- och teknikutvecklings-
verket i mån av tillgång på medel stöd enligt
denna förordning.

Stöd får även lämnas för att främja idéer eller
initiativ från anställda till ny eller förbättrad
teknik eller nya eller förbättrade produkter
(arbetstagarinitierade projekt).

För stöd inom ramen för det av riksdagen be-
slutade energiforskningsprogrammet gäller
förordningen (1987:819) om statligt stöd till
energiforskning.

2 § I förordningen avses med grundforsk-
ning: sådan forskning som syftar till en ut-
vidgning av allmän vetenskaplig och teknisk
kunskap och som inte är knuten till industri-
ella eller kommersiella syften,
industriell grundforskning: teoretiska arbeten
eller praktiska försök vars mål är att uppnå ny
eller förbättrad förståelse för vetenskapens
lagar och teknik som kan tillämpas inom in-
dustrin eller i ett enskilt företags verksamhet,
tillämpad forskning och utveckling: under-
sökningar och praktiska försök baserade på
resultat av industriell grundforskning för att
vinna nya kunskaper i syfte att enklare uppnå
speciella praktiska mål, såsom utvecklande av
nya produkter, produktionsprocesser eller
tjänster,
små och medelstora företag: företag som har
högst 250 anställda och antingen en årsom-
sättning på högst 20 miljoner ecu eller en ba-

Föreslagna ändringar

Inledande bestämmelser
1 § För att främja teknisk forskning, industri-
ellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksam-
het lämnar Närings- och teknikutvecklings-
verket i mån av tillgång på medel stöd enligt
denna förordning.

Frågor om garantier eller lån prövas av
Riksgäldskontoret eller den myndighet konto-
ret bestämmer.

Stöd får även lämnas för att främja idéer eller
initiativ från anställda till ny eller förbättrad
teknik eller nya eller förbättrade produkter
(arbetstagarinitierade projekt).

För stöd inom ramen för det av riksdagen be-
slutade energiforskningsprogrammet gäller
förordningen (1987:819) om statligt stöd till
energiforskning.

2 § I förordningen avses med grundforsk-
ning: sådan forskning som syftar till en ut-
vidgning av allmän vetenskaplig och teknisk
kunskap och som inte är knuten till industri-
ella eller kommersiella syften,
industriell grundforskning: teoretiska arbeten
eller praktiska försök vars mål är att uppnå ny
eller förbättrad förståelse för vetenskapens
lagar och teknik som kan tillämpas inom in-
dustrin eller i ett enskilt företags verksamhet,
tillämpad forskning och utveckling: under-
sökningar och praktiska försök baserade på
resultat av industriell grundforskning för att
vinna nya kunskaper i syfte att enklare uppnå
speciella praktiska mål, såsom utvecklande av
nya produkter, produktionsprocesser eller
tjänster,
små och medelstora företag: företag som har
högst 250 anställda och antingen en årsom-
sättning på högst 20 miljoner euro eller en
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lansomslutning på högst 10 miljoner ecu och
som till högst 25 procent ägs av ett eller flera
företag som inte motsvarar de här angivna
begränsningarna.

balansomslutning på högst 10 miljoner euro
och som till högst 25 procent ägs av ett eller
flera företag som inte motsvarar de här angiv-
na begränsningarna.

3 § Stöd lämnas som bidrag, lån, garanti,
projektförsäkring, uppdrag eller beställning.
Stöd får även ges i form av stipendier eller
pris till enskilda personer, om detta är lämpli-
gare med hänsyn till syftet med stödet.

Ges stödet i sådan form att Närings- och tek-
nikutvecklingsverket kan förfoga över resultat
av arbetet, skall särskild uppmärksamhet rik-
tas på frågan hur detta bäst skall nyttiggöras.
Verket bör undvika att inneha äganderätten
till sådana resultat.

3 § Stöd lämnas som bidrag, lån, garanti,
projektförsäkring, uppdrag eller beställning.
Stöd får även ges i form av stipendier eller
pris till enskilda personer, om detta är lämpli-
gare med hänsyn till syftet med stödet.

För garantier och lån gäller vad som före-
skrivs i garanti- och låneförordningen
(2000:   ).

Ges stödet i sådan form att Närings- och tek-
nikutvecklingsverket kan förfoga över resultat
av arbetet, skall särskild uppmärksamhet rik-
tas på frågan hur detta bäst skall nyttiggöras.
Verket bör undvika att inneha äganderätten
till sådana resultat.

7 § De i 6 § angivna stödnivåerna får över-
skridas om
1. det totala stöd som lämnas för visst ända-
mål till ett och samma företag under en följd
av tre år inte överstiger 50 000 ecu eller annat
belopp som enligt EG-kommissionens rikt-
linjer för statligt stöd till små och medelstora
företag utgör försumbart stöd, eller
2. stödet inte omfattas av artikel 92 i Fördra-
get om upprättandet av Europeiska ekonomis-
ka gemenskapen.
Den under 1 angivna nivån gäller inte om
rörelsen bedrivs inom sektorer som omfattas
av särskilda branschregler enligt Europeiska
gemenskapernas statsstödsregler.
I fråga om stöd som faller under 2 gäller att
det får motsvara hela kostnaden för projektet.
Stöd till arbetstagarinitierade projekt får dock
motsvara högst två tredjedelar av kostnaderna
för projektet.

7 § De i 6 § angivna stödnivåerna får över-
skridas om
1. det totala stöd som lämnas för visst ända-
mål till ett och samma företag under en följd
av tre år inte överstiger 50 000 euro eller an-
nat belopp som enligt EG-kommissionens
riktlinjer för statligt stöd till små och medel-
stora företag utgör försumbart stöd, eller
2. stödet inte omfattas av artikel 92 i Fördra-
get om upprättandet av Europeiska ekonomis-
ka gemenskapen.
Den under 1 angivna nivån gäller inte om
rörelsen bedrivs inom sektorer som omfattas
av särskilda branschregler enligt Europeiska
gemenskapernas statsstödsregler.
I fråga om stöd som faller under 2 gäller att
det får motsvara hela kostnaden för projektet.
Stöd till arbetstagarinitierade projekt får dock
motsvara högst två tredjedelar av kostnaderna
för projektet.

9 § Lånetid och återbetalningsvillkor skall
bestämmas med hänsyn till syftet med lånet,
projektets risk, låntagarens ekonomiska ställ-
ning och övriga omständigheter. Om återbe-
talningen inte regleras enligt 10 § skall i före-
kommande fall ränta tas ut för viss tid och

9 § Lånetid och återbetalningsvillkor skall
bestämmas med hänsyn till syftet med lånet,
projektets risk, låntagarens ekonomiska ställ-
ning och övriga omständigheter. Om återbe-
talningen inte regleras enligt 10 § skall i före-
kommande fall ränta tas ut enligt vad som
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efter en räntesats som fastställs av Närings-
och teknikutvecklingsverket.

föreskrivs i garanti- och låneförordningen
(2000:   ).

Tillsyn m.m.
18 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet
av denna förordning meddelas av Närings-
och teknikutvecklingsverket.

Tillsyn m.m.
18 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet
av denna förordning meddelas av Närings-
och teknikutvecklingsverket. Föreskrifter om
garantier och lån får meddelas först efter att
samråd har skett med Riksgäldkontoret.

19 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
kontoret bestämmer skall bevaka statens rätt
rörande garantier och lån.
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6.2. Förordning (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

Nuvarande lydelse

Stödberättigad verksamhet
Stöd till företag
2 a § Stöd till industriell eller industriliknande
verksamhet enligt 2 § första stycket 1 får inte
lämnas till verksamhet inom stålindustri som
omfattas av Fördraget om upprättande av Eu-
ropeiska kol- och stålgemenskapen. Stöd till
annan verksamhet inom stålindustrin kräver
godkännande av Europeiska gemenskapernas
kommission, om stödet avser produkter i form
av vissa sömlösa rör eller grövre svetsade rör.
Godkännande av kommissionen behövs även
för stöd till sådan verksamhet inom syntetfi-
berindustrin, varvsindustrin och motorfordon-
sindustrin som omfattas av Europeiska ge-
menskapernas statsstödsregler för respektive
sektor. Stöd till motorfordonsindustrin kräver
godkännande endast om stödet lämnas för
projekt vars kostnader överstiger 17 miljoner
ecu.
Om kommissionens godkännande krävs skall
stödet prövas av regeringen. Förordning
(1996:1570).

Föreslagna ändringar

Stödberättigad verksamhet
Stöd till företag
2 a § Stöd till industriell eller industriliknande
verksamhet enligt 2 § första stycket 1 får inte
lämnas till verksamhet inom stålindustri som
omfattas av Fördraget om upprättande av Eu-
ropeiska kol- och stålgemenskapen. Stöd till
annan verksamhet inom stålindustrin kräver
godkännande av Europeiska gemenskapernas
kommission, om stödet avser produkter i form
av vissa sömlösa rör eller grövre svetsade rör.
Godkännande av kommissionen behövs även
för stöd till sådan verksamhet inom syntetfi-
berindustrin, varvsindustrin och motorfordon-
sindustrin som omfattas av Europeiska ge-
menskapernas statsstödsregler för respektive
sektor. Stöd till motorfordonsindustrin kräver
godkännande endast om stödet lämnas för
projekt vars kostnader överstiger 17 miljoner
euro.
Om kommissionens godkännande krävs skall
stödet prövas av regeringen.

Särskilda bestämmelser för regionalt ut-
vecklingsbidrag till vissa investeringar
48 a § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 §
kan lämnas i form av ett bidrag, ett villkorslån
eller ett medelstillskott.
De olika formerna får kombineras med var-
andra i ett stödärende under förutsättning att
de begränsningar som framgår av 51 och 51 a
§§ iakttas. Förordning (1996:1570).

51 a § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 §
i form av ett villkorslån eller ett medelstill-
skott får lämnas med högst 50 procent av ut-
gifterna enligt 48 §. Lämnas även utveck-
lingsbidrag i form av ett bidrag för samma
investering, får det sammanlagda utvecklings-
bidraget uppgå till högst 50 procent av utgif-
terna.
Ett villkorslån eller ett medelstillskott bör i

Särskilda bestämmelser för regionalt ut-
vecklingsbidrag till vissa investeringar
48 a § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 §
kan lämnas i form av ett bidrag, ett villkorslån
eller ett medelstillskott.
De olika formerna får kombineras med var-
andra i ett stödärende under förutsättning att
de begränsningar som framgår av 51 och 51 a
§§ iakttas.
För villkorslån gäller vad som föreskrivs i
garanti- och låneförordningen(2000:   ).

51 a § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 §
i form av ett villkorslån eller ett medelstill-
skott får lämnas med högst 50 procent av ut-
gifterna enligt 48 §. Lämnas även utveck-
lingsbidrag i form av ett bidrag för samma
investering, får det sammanlagda utvecklings-
bidraget uppgå till högst 50 procent av utgif-
terna.
Ett villkorslån eller ett medelstillskott bör i
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första hand lämnas för större, väl avgränsade,
investeringsprojekt.

Ett villkorslån skall löpa med ränta efter
samma räntesats som gäller för ett regionalt
utvecklingslån, om inte särskilda skäl talar
emot det, och förenas med villkor om återbe-
talning av lånet. Villkoren skall bestämmas
med beaktande av investeringens beräknade
framtida lönsamhet. Om den lönsamhet på
vilken villkoren om återbetalningsskyldighe-
ten har grundats inte uppnås, får uppföljning-
smyndigheten efterskänka återbetalningen helt
eller delvis.

Ett medelstillskott får beviljas under förbehåll
att mottagaren förbinder sig att betala ersätt-
ning till staten i form av ett engångsbelopp
eller i form av royalty eller någon annan lö-
pande avgift. Villkoren för sådan ersättning
skall bestämmas med hänsyn till bland annat
riskerna med projektet och det beräknade
ekonomiska utfallet. Ersättningen skall be-
stämmas så att den minst uppgår till den sub-
vention som medelstillskottet medfört i för-
hållande till ett regionalt utvecklingslån.

Om ett villkorslån eller ett medelstillskott
utformas på något annat sätt än vad som sägs i
denna paragraf, får den sammanlagda subven-
tionen genom utvecklingsbidrag till en inves-
tering inte överskrida den procentandel som
får lämnas i form av bidrag. Förordning
(1996:1570).

51 b § Ärenden om regionalt utvecklingsbi-
drag enligt 48 § prövas av länsstyrelsen, om
utgifterna enligt 48 § för investeringen uppgår
till högst 2,5 miljoner kronor. Uppgår utgif-
terna till ett högre belopp prövas ärendet av
Närings- och teknikutvecklingsverket. För-
ordning (1996:1570).

Ytterligare föreskrifter
75 § Ytterligare föreskrifter som behövs för

första hand lämnas för större, väl avgränsade,
investeringsprojekt.

Om den lönsamhet på vilken villkoren om
återbetalningsskyldigheten har grundats inte
uppnås, får uppföljningsmyndigheten efter-
skänka återbetalningen helt eller delvis.

Ett medelstillskott får beviljas under förbehåll
att mottagaren förbinder sig att betala ersätt-
ning till staten i form av ett engångsbelopp
eller i form av royalty eller någon annan lö-
pande avgift. Villkoren för sådan ersättning
skall bestämmas med hänsyn till bland annat
riskerna med projektet och det beräknade
ekonomiska utfallet. Ersättningen skall be-
stämmas så att den minst uppgår till den sub-
vention som medelstillskottet medfört i för-
hållande till ett regionalt utvecklingslån.

Om ett villkorslån eller ett medelstillskott
utformas på något annat sätt än vad som sägs i
denna paragraf, får den sammanlagda subven-
tionen genom utvecklingsbidrag till en inves-
tering inte överskrida den procentandel som
får lämnas i form av bidrag.

51 b § Ärenden om regionalt utvecklingsbi-
drag enligt 48 § prövas av länsstyrelsen, om
utgifterna enligt 48 § för investeringen uppgår
till högst 2,5 miljoner kronor. Uppgår utgif-
terna till ett högre belopp prövas ärendet av
Närings- och teknikutvecklingsverket. Ären-
den om villkorslån prövas av Riksgäldskonto-
ret eller den myndighet kontoret bestämmer.

Ytterligare föreskrifter
75 § Ytterligare föreskrifter som behövs för
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verkställigheten av denna förordning medde-
las av Närings- och teknikutvecklingsverket.
Förordning (1995:890).

verkställigheten av denna förordning medde-
las av Närings- och teknikutvecklingsverket.
Föreskrifter om lån och garantier får dock
meddelas först efter att samråd har skett med
Riksgäldskontoret.

76 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer skall bevaka statens
rätt rörande villkorslån.
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6.3. Förordning (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell
service

Nuvarande lydelse

Allmänna bestämmelser
2 § Stöd kan lämnas som landsbygdsstöd och
stöd till kommersiell service.

6 § Med små och medelstora företag avses i
denna förordning företag som
1. har färre än 250 anställda, och
2. antingen har en årsomsättning som motsva-
rar högst 40 miljoner ecu eller har en ba-
lansomslutning som motsvarar högst 27 mil-
joner ecu, och
3. är fristående eller ägs med mindre än 25
procent av företag som inte uppfyller villko-
ren i 1-2.
Villkoret i första stycket 3 gäller inte, om äga-
ren är ett offentligt investeringsbolag, ett risk-
kapitalbolag eller en institutionell investerare,
under förutsättning att de inte kontrollerar
företaget vare sig individuellt.

Landsbygdslån
42 § På ett landsbygdslån skall ränta betalas
från dagen för utbetalning till låntagaren
efter den räntesats som fastställs som refe-
rensränta för Sverige av Europeiska gemen-
skapernas kommission. Om ränta eller avbe-
talning inte betalas på förfallodagen, skall på
den förfallna låneskulden en fyra procenten-
heter högre ränta tas ut till dess att det för-
fallna lånebeloppet har betalats.
Länsstyrelsen får i undantagsfall medge lånta-
garen anstånd med räntebetalningen under
sammanlagt längst fem år av lånets löptid.
Upplupen ränta läggs till lånebeloppet. För-
ordning (1998:758).

43 § Ett landsbygdslån som lämnas i samband
med en investering skall återbetalas inom viss
tid som anpassas i huvudsak efter den ekono-
miska livslängden på de tillgångar som skall
anskaffas med lånemedlen. Lånet skall åter-
betalas enligt en plan som fastställs av läns-

Föreslagna ändringar

Allmänna bestämmelser
2 § Stöd kan lämnas som landsbygdsstöd och
stöd till kommersiell service. För stöd som
lämnas som lån gäller vad som föreskrivs i
garanti- och låneförordningen (2000:   ).

6 § Med små och medelstora företag avses i
denna förordning företag som
1. Har färre än 250 anställda, och
2. Antingen har en årsomsättning som mot-
svarar högst 40 miljoner euro eller har en ba-
lansomslutning som motsvarar högst 27 mil-
joner euro, och
3. Är fristående eller ägs med mindre än 25
procent av företag som inte uppfyller villko-
ren i 1-2.
Villkoret i första stycket 3 gäller inte, om äga-
ren är ett offentligt investeringsbolag, ett risk-
kapitalbolag eller en institutionell investerare,
under förutsättning att de inte kontrollerar
företaget vare sig individuellt.

Landsbygdslån
42 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer får i undantagsfall
medge låntagaren anstånd med räntebetal-
ningen under sammanlagt längst fem år av
lånets löptid. Upplupen ränta läggs till låne-
beloppet.

43 § Ett landsbygdslån som lämnas i samband
med en investering skall återbetalas inom viss
tid som anpassas i huvudsak efter den ekono-
miska livslängden på de tillgångar som skall
anskaffas med lånemedlen. Lånet skall åter-
betalas enligt en plan som fastställs av Riks-
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styrelsen genom lika stora avbetalningar un-
der högst 20 år.

Länsstyrelsen får medge anstånd med avbe-
talning under sammanlagt längst fem år av
lånets löptid. Förordning (1997:1246).

Förfarandet
54 § Ärenden om landsbygdsstöd och stöd till
kommersiell service avgörs av länsstyrelsen i
det län där verksamheten skall bedrivas.
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Insyn och uppföljning
56 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och
andra myndigheter bevaka statens rätt mot
stödmottagaren.

Ytterligare föreskrifter
63 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen
av bestämmelserna om landsbygdsstöd med-
delas av Närings- och teknikutvecklingsverket
efter samråd med Glesbygdsverket. Förord-
ning (1996:1571).

64 § Föreskrifter för tillämpning av bestäm-
melserna om stöd till kommersiell service
meddelas av Konsumentverket.

gäldskontoret eller den myndighet som konto-
ret bestämmer genom lika stora avbetalningar
under högst 20 år.

Riksgäldskontoret eller den myndighet som
kontoret bestämmer får medge anstånd med
avbetalning under sammanlagt längst fem år
av lånets löptid.

Förfarandet
54 § Ärenden om landsbygdsstöd och stöd till
kommersiell service avgörs av Länsstyrelsen i
det län där verksamheten skall bedrivas.
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.
Ärenden om lån prövas av Riksgäldskontoret
eller den myndighet som kontoret bestämmer.

Insyn och uppföljning
56 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och
andra myndigheter bevaka statens rätt mot
stödmottagaren. Riksgäldskontoret eller den
myndighet som kontoret bestämmer skall be-
vaka statens rätt rörande lån.

Ytterligare föreskrifter
63 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen
av bestämmelserna om landsbygdsstöd med-
delas av Närings- och teknikutvecklingsverket
efter samråd med Glesbygdsverket. Före-
skrifter om lån får dock meddelas först efter
att samråd har skett med Riksgäldskontoret.

64 § Föreskrifter för tillämpning av bestäm-
melserna om stöd till kommersiell service
meddelas av Konsumentverket. Föreskrifter
om lån får dock meddelas först efter att sam-
råd har skett med Riksgäldskontoret.



18

6.4. Förordning (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Nuvarande lydelse

Inledande bestämmelser
3 § I förordningen avses med
grundforskning: sådan forskning som syftar
till en fördjupning av allmän vetenskaplig och
teknisk kunskap som inte är knuten till indust-
riella eller affärsmässiga mål,
industriell forskning: forskning och kritisk
analys som syftar till att utveckla ny kunskap,
som skall kunna användas för att utveckla nya
produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster
eller för att markant förbättra befintliga pro-
dukter, tillverkningsprocesser eller tjänster,
utveckling innan varan introduceras på mark-
naden: överföring av industriella forsknings-
resultat till en metod, ett utkast eller en skiss
till nya, ändrade eller förbättrade varor, pro-
cesser eller tjänster fram till skapandet av den
första prototypen som dock inte skall kunna
användas i kommersiella syften; utvecklingen
kan även inbegripa konceptuella utformningar
och skisser av varor, processer eller tjänster
och inledande demonstrationer eller pilotpro-
jekt under förutsättning att dessa projekt inte
kan omvandlas eller användas för industriell
tillämpning eller kommersiell exploatering,
små och medelstora företag: företag som har
färre än 250 anställda och antingen en årsom-
sättning på högst 40 miljoner ecu eller en ba-
lansomslutning på högst 27 miljoner ecu och
som till högst 25 procent ägs av ett eller flera
företag som inte motsvarar dessa begräns-
ningar.

Föreslagna ändringar

Inledande bestämmelser
3 § I förordningen avses med
grundforskning: sådan forskning som syftar
till en fördjupning av allmän vetenskaplig och
teknisk kunskap som inte är knuten till indust-
riella eller affärsmässiga mål,
industriell forskning: forskning och kritisk
analys som syftar till att utveckla ny kunskap,
som skall kunna användas för att utveckla nya
produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster
eller för att markant förbättra befintliga pro-
dukter, tillverkningsprocesser eller tjänster,
utveckling innan varan introduceras på mark-
naden: överföring av industriella forsknings-
resultat till en metod, ett utkast eller en skiss
till nya, ändrade eller förbättrade varor, pro-
cesser eller tjänster fram till skapandet av den
första prototypen som dock inte skall kunna
användas i kommersiella syften; utvecklingen
kan även inbegripa konceptuella utformningar
och skisser av varor, processer eller tjänster
och inledande demonstrationer eller pilotpro-
jekt under förutsättning att dessa projekt inte
kan omvandlas eller användas för industriell
tillämpning eller kommersiell exploatering,
små och medelstora företag: företag som har
färre än 250 anställda och antingen en årsom-
sättning på högst 40 miljoner euro eller en
balansomslutning på högst 27 miljoner euro
och som till högst 25 procent ägs av ett eller
flera företag som inte motsvarar dessa be-
gränsningar.

Stödformer m.m.
5 § Stöd får lämnas som bidrag eller lån.

Stödformer m.m.
5 § Stöd får lämnas som bidrag eller lån. För
lån gäller vad som föreskrivs i garanti- och
låneförordningen (2000:   ).

Förfarandet i stödärenden m.m.
11 § Statens energimyndighet prövar frågor
om stöd.

Innan energimyndigheten beslutar om stöd

Förfarandet i stödärenden m.m.
11 § Statens energimyndighet prövar frågor
om bidrag. Frågor om lån prövas av Riks-
gäldskontoret eller den myndighet som konto-
ret bestämmer.

Innan beslut fattas om stöd som överstiger
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som överstiger fem miljoner ecu skall pro-
jektet anmälas till Europeiska gemenskaper-
nas kommission om kostnaderna för det över-
stiger 25 miljoner ecu.

Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som
omfattas av Europeiska gemenskapernas sär-
skilda branschregler skall detta godkännas av
Europeiska gemenskapernas kommission.

fem miljoner euro skall projektet anmälas till
Europeiska gemenskapernas kommission om
kostnaderna för det överstiger 25 miljoner
euro.

Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som
omfattas av Europeiska gemenskapernas sär-
skilda branschregler skall detta godkännas av
Europeiska gemenskapernas kommission.

Särskilda bestämmelser om lån
15 § Ett lån skall, i den mån återbetalningen
inte regleras av 16 §, betalas tillbaka inom en
tid som inte får vara längre än som behövs
med hänsyn till syftet med lånet. Räntesatsen
skall bestämmas med hänsyn till möjligheter-
na till annan finansiering. Räntesatsen skall
minst vara det av Riksbanken vid varje tid-
punkt fastställda diskontot.

Särskilda bestämmelser om lån
15 § Ett lån skall, i den mån återbetalningen
inte regleras av 16 §, betalas tillbaka inom en
tid som inte får vara längre än som behövs
med hänsyn till syftet med lånet.

Övriga bestämmelser
17 § I fråga om stöd som beviljats i form av
lån gäller i övrigt föreskrifterna om lån i för-
ordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet.

19 § Statens energimyndighet får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verk-
ställighet av denna förordning.

Övriga bestämmelser
17 § I fråga om stöd som beviljats i form av
lån gäller i övrigt garanti- och låneförord-
ningen (2000:   ).

19 § Statens energimyndighet får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verk-
ställighet av denna förordning. Föreskrifter
om lån får dock meddelas först efter att sam-
råd har skett med Riksgäldskontoret.

20 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer skall bevaka statens
rätt rörande villkorslån.
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6.5. Förordning (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

Nuvarande lydelse

Inledande föreskrifter
2 § Frågor om stöd enligt denna förordning
prövas av styrelsen för Bokbranschens finan-
sieringsinstitut aktiebolag (finansierings-
institutet).

Föreslagna ändringar

Inledande föreskrifter
2 § Frågor om stöd enligt denna förordning
prövas av styrelsen för Bokbranschens finan-
sieringsinstitut aktiebolag (finansierings-
institutet). Frågor om kreditstöd i form av
investeringslån prövas av Riksgäldskontoret
eller efter beslut av Riksgäldskontoret av fi-
nansieringsinstitutet eller annan myndighet
än Riksgäldskontoret.

För investeringslån gäller vad som föreskrivs
i garanti- och låneförordningen (2000:   ).

Investeringslån
16 § På ett investeringslån utgår ränta från
dagen för utbetalningen efter en räntesats
som med 4,25 procentenheter överstiger det
vid varje tidpunkt gällande diskontot.
Om särskilda skäl föreligger, får räntefrihet
beviljas för högst tre år. Har kapital- eller
räntebelopp, som har förfallit till betalning
inte erlagts inom 14 dagar efter förfallodagen,
utgår på lånet en procentenhet högre ränta från
förfallodagen till dess det förfallna beloppet
till fullo har erlagts.

Investeringslån
16 § På ett investeringslån utgår ränta enligt
garanti- och låneförordningen (2000:   ).Om
särskilda skäl föreligger, får räntefrihet bevil-
jas för högst tre år. Har kapital- eller räntebe-
lopp, som har förfallit till betalning inte er-
lagts inom 14 dagar efter förfallodagen, utgår
på lånet en procentenhet högre ränta från för-
fallodagen till dess det förfallna beloppet till
fullo har erlagts.

Tillsyn m. m.
25 § Det ankommer på kammarkollegiet att
verkställa beslut om uppsägning av lån enligt
denna förordning och att vid domstol eller
annan myndighet bevaka statens rätt i mål
eller ärende om återbetalning av kreditstöd.

Tillsyn m. m.
25 § Det ankommer på Kammarkollegiet re-
spektive Riksgäldskontoret eller den myndig-
het kontoret bestämmer att verkställa beslut
om uppsägning av avskrivningslån respektive
investeringslån enligt denna förordning och
att vid domstol eller annan myndighet bevaka
statens rätt i mål eller ärende om återbetalning
av kreditstöd.

Särskilda bestämmelser
46 § I fråga om kreditstöd enligt denna för-
ordning gäller i övrigt föreskrifterna rörande
lån och bidrag i förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet. Förordning
(1988:775).

Särskilda bestämmelser
46 § I fråga om kreditstöd i form av avskriv-
ningslån enligt denna förordning gäller i öv-
rigt föreskrifterna i förordningen (1988:764)
om statligt stöd i form av bidrag till näringsli-
vet.
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6.6. Förordning (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och
beredskapsgaranti

Nuvarande lydelse

Gemensamma bestämmelser
2 § Ärenden om beredskapsersättning och
beredskapslån prövas av Överstyrelsen för
civil beredskap.
Ärenden om beredskapsgarantier prövas av
Riksgäldskontoret eller den myndighet som
kontoret bestämmer. För beredskapsgarantier
gäller vad som föreskrivs om kreditgarantier i
garantiförordningen(1997:1007).

När Försörjningskommissionen är i verksam-
het skall dock ärenden prövas av denna. Vad
som sägs i denna förordning om Överstyrelsen
och Riksgäldskontoret skall då i stället gälla
Försörjningskommissionen. Förordning
(1997:1007).

Föreslagna ändringar

Gemensamma bestämmelser
2 § Ärenden om beredskapsersättning prövas
av Överstyrelsen för civil beredskap.

Ärenden om beredskapsgarantier och bered-
skapslån prövas av Riksgäldskontoret eller
den myndighet som kontoret bestämmer. För
beredskapsgarantier och beredskapslån gäller
vad som föreskrivs i garanti- och låneförord-
ningen (2000:   ).

När Försörjningskommissionen är i verksam-
het skall dock ärenden prövas av denna. Vad
som sägs i denna förordning om Överstyrelsen
och Riksgäldskontoret skall då i stället gälla
Försörjningskommissionen.

4 § Överstyrelsen skall med eget yttrande
hänskjuta beredskapsersättnings- eller bered-
skapslåneärenden till regeringens prövning
om Överstyrelsen finner att ärendet är av så-
dan vikt att regeringen bör avgöra det.

10 § För beredskapslån samt för beredskaps-
ersättning som utbetalas i förskott skall be-
tryggande säkerhet ställas. Förordning
(1997:1007).

4 § Överstyrelsen skall med eget yttrande
hänskjuta beredskapsersättningsärenden till
regeringens prövning om Överstyrelsen finner
att ärendet är av sådan vikt att regeringen bör
avgöra det.

10 § För beredskapsersättning som utbetalas i
förskott skall betryggande säkerhet ställas.

11 § Överstyrelsen skall se till att den som fått
beredskapsersättning eller beredskapslån i
avtal åläggs,
1. att för varje avtalsår med bestyrkande av
auktoriserad revisor intyga om avtalade bered-
skapsåtaganden uppfyllts eller ej,
2. att i god tid underrätta Överstyrelsen innan
beslut fattas om överlåtelse av betydande del
av anläggningstillgångar, licenser, patent eller
andra liknande tillgångar i verksamheten, eller
om nedläggning av väsentlig del av verksam-
heten eller om någon annan åtgärd av motsva-
rande betydelse för möjligheten att fullfölja
åtaganden enligt 5 och 7 §§,

11 § Överstyrelsen skall se till att den som fått
beredskapsersättning, beredskapslån eller be-
redskapsgaranti i avtal åläggs,
1. Att för varje avtalsår med bestyrkande av
auktoriserad revisor intyga om avtalade bered-
skapsåtaganden uppfyllts eller ej,
2. Att i god tid underrätta Överstyrelsen och
Riksgäldskontoret innan beslut fattas om
överlåtelse av betydande del av anläggnings-
tillgångar, licenser, patent eller andra liknande
tillgångar i verksamheten, eller om nedlägg-
ning av väsentlig del av verksamheten eller
om någon annan åtgärd av motsvarande bety-
delse för möjligheten att fullfölja åtaganden
enligt 5 och 7 §§,
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3. att i god tid underrätta Överstyrelsen innan
väsentlig ändring sker i äganderätten till den
rörelse som omfattas av åtaganden enligt 5
och 7 §§ samt
4. att ge Överstyrelsen eller den som Översty-
relsen utser tillfälle att granska verksamheten
och därvid lämna de uppgifter om verksam-
heten som behövs. Förordning (1997:1007).

3. Att i god tid underrätta Överstyrelsen och
Riksgäldskontoret innan väsentlig ändring
sker i äganderätten till den rörelse som om-
fattas av åtaganden enligt 5 och 7 §§ samt
4. Att ge Överstyrelsen eller den som Översty-
relsen utser tillfälle att granska verksamheten
och därvid lämna de uppgifter om verksam-
heten som behövs.

Beredskapslån
16 § Av avtalet skall framgå att om bered-
skapslån har lämnats på grund av oriktiga
eller vilseledande uppgifter, kan den del av
lånet som inte amorterats sägas upp till ome-
delbar betalning.
Av avtalet skall också framgå att lån som inte
amorterats kan sägas upp till omedelbar be-
talning
--om låntagaren har brutit mot något villkor
för lånet,
--om den säkerhet som kan ha ställts för lånet
väsentligen försämras, eller
--om något annat sådant förhållande inträffar
som medför att låntagaren med hänsyn till
syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör
få ha kvar detta. Förordning (1996:30).

Beredskapslån
16 § har upphävts genom förordning (2000: ).

Övriga bestämmelser
30 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer skall bevaka statens
rätt rörande beredskapsgarantier.

Överstyrelsen skall bevaka statens rätt rörande
beredskapsersättning eller beredskapslån en-
ligt denna förordning. Överstyrelsen får där-
vid anta ackordsförslag eller på annat sätt ef-
terskänka statens anspråk. Ärenden som avser
större belopp eller som har principiell betydel-
se skall dock hänskjutas till regeringens pröv-
ning. Förordning (1997:1007).

32 § Föreskrifter om verkställighet av denna
förordning meddelas av Överstyrelsen. Före-
skrifter om lånegarantier får dock meddelas
först efter att samråd har skett med Riksgälds-
kontoret. Förordning (1997:1007).

Övriga bestämmelser
30 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer skall bevaka statens
rätt rörande beredskapslån och beredskapsga-
rantier.

Överstyrelsen skall bevaka statens rätt rörande
beredskapsersättning enligt denna förordning.
Överstyrelsen får därvid anta ackordsförslag
eller på annat sätt efterskänka statens anspråk.
Ärenden som avser större belopp eller som
har principiell betydelse skall dock hänskjutas
till regeringens prövning.

32 § Föreskrifter om verkställighet av denna
förordning meddelas av Överstyrelsen. Före-
skrifter om beredskapslån och beredskapsga-
rantier får dock meddelas först efter att sam-
råd har skett med Riksgäldskontoret.
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6.7. Förordning (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar

Nuvarande lydelse

Inledande bestämmelser
1 § Centrala studiestödsnämnden handlägger
ärenden om beviljning, utbetalning och åter-
betalning av lån till hemutrustning för flyk-
tingar och vissa andra utlänningar.

Föreslagna ändringar

Inledande bestämmelser
1 § Ärenden om beviljning, utbetalning och
återbetalning av lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar prövas
av Riksgäldskontoret eller den myndighet som
kontoret bestämmer. För lån gäller vad som
föreskrivs i garanti- och låneförordningen.
Riksgäldskontoret eller den myndighet som
kontoret bestämmer skall bevaka statens rätt
rörande lån.

Lånets storlek och lånevillkor
14 § Låntagaren skall betala uppläggnings-
avgift för lån som beviljats enligt denna för-
ordning. Uppläggningsavgiften är 300 kr för
ett lån till hemutrustning och 100 kr för ett
kompletterande lån enligt 12 eller 13 §. Av-
giften skall betalas när lånet betalas ut. Cent-
rala studiestödsnämnden får avräkna upp-
läggningsavgiften från lånesumman då lånet
betalas ut.

Vid utbetalningen avrundas lånebeloppet till
jämnt hundratal kronor. Vid krontal under 50
avrundas det nedåt och vid annat krontal
uppåt. Förordning (1993:448).

Amortering, ränta m. m.
16 § Lånet löper med ränta från den första
utbetalningsdagen. Räntesatsen fastställs av
regeringen för ett kalenderår i sänder.

Den upplupna räntan som avser den amorte-
ringsfria tiden skall läggas till kapitalskulden
den dag amorteringen skall påbörjas. Förord-
ning (1993:448).

17 § Centrala studiestödsnämnden skall fast-
ställa en amorteringsplan för varje låntagare.

Amorteringstiden skall fastställas med ut-
gångspunkt i lånets storlek sedan räntebelop-
pet enligt 16 § andra stycket lagts till, i för-

Lånets storlek och lånevillkor
14 § har upphävts genom förordning
(2000:     )

Amortering, ränta m. m.
16 § Lånet löper med ränta från den första
utbetalningsdagen.

Den upplupna räntan som avser den amorte-
ringsfria tiden skall läggas till kapitalskulden
den dag amorteringen skall påbörjas.

17 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer skall fastställa en
amorteringsplan för varje låntagare.

Amorteringstiden skall fastställas med ut-
gångspunkt i lånets storlek sedan räntebelop-
pet enligt 16 § andra stycket lagts till, i för-
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hållande till det basbelopp enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring som
gäller vid amorteringstidens början. Den be-
räknas enligt följande.

hållande till det basbelopp enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring som
gäller vid amorteringstidens början. Den be-
räknas enligt följande.

Lånebelopp i procent             Amorteringstid i
av basbeloppet                       antal år
<     10                                     1
<     40                                     3
<     80                                     5
<   100                                     7
<   110                                     8
<   120                                   10
<= 120                                   15

Lånebelopp i procent             Amorteringstid i
av basbeloppet                       antal år
<     10                                     1
<     40                                     3
<     80                                     5
<   100                                     7
<   110                                     8
<   120                                   10
<= 120                                   15

Om ett kompletterande lån enligt 12 eller 13 §
har betalats ut efter det att en amorteringsplan
har fastställts enligt andra stycket, skall en ny
amorteringsplan fastställas. Amorteringstiden
skall därvid fastställas med utgångspunkt i det
totala lånets storlek och i övrigt enligt de be-
räkningsgrunder som anges i andra stycket.
Förordning (1993:448).

18 § Om låntagaren har betalningssvårigheter,
får centrala studiestödsnämnden medge an-
stånd med betalningen av amortering och
ränta eller nedsättning av beloppen. Förord-
ning (1991:334).

19 § Bedömningen av om låntagaren har be-
talningssvårigheter skall göras på följande
sätt.
För en låntagare som är bosatt i Sverige skall
utgångspunkten vara den beräknade samman-
räknade årsinkomsten av tjänst, näringsverk-
samhet och kapital för låntagaren och låntaga-
rens make eller sambo. Denna summa skall
jämföras med en inkomstgräns uttryckt i bas-
belopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring som framgår av nedanstå-
ende tabell.

Om ett kompletterande lån enligt 12 eller 13 §
har betalats ut efter det att en amorteringsplan
har fastställts enligt andra stycket, skall en ny
amorteringsplan fastställas. Amorteringstiden
skall därvid fastställas med utgångspunkt i det
totala lånets storlek och i övrigt enligt de be-
räkningsgrunder som anges i andra stycket.

18 § Om låntagaren har betalningssvårigheter,
får Riksgäldskontoret eller den myndighet som
kontoret bestämmer medge anstånd med be-
talningen av amortering och ränta eller ned-
sättning av beloppen.

19 § Bedömningen av om låntagaren har be-
talningssvårigheter skall göras på följande
sätt.
För en låntagare som är bosatt i Sverige skall
utgångspunkten vara den beräknade samman-
räknade årsinkomsten av tjänst, näringsverk-
samhet och kapital för låntagaren och låntaga-
rens make eller sambo. Denna summa skall
jämföras med en inkomstgräns uttryckt i bas-
belopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring som framgår av nedanstå-
ende tabell.

Antal personer i hushållet      Inkomstgräns i Antal personer i hushållet      Inkomstgräns i
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                                               basbelopp
_____________________________________
_________________________________
1 vuxen                                      2,8
1 vuxen och 1 barn                    3,2
1 vuxen och 2 barn                    3,6
1 vuxen och 3 barn                    4
1 vuxen och mer än 3 barn        4,4
2 vuxna                                      4
2 vuxna och 1 barn                    5
2 vuxna och 2 barn                    6
2 vuxna och 3 barn                    7
2 vuxna och mer än 3 barn        8

                                               basbelopp
_____________________________________
_________________________________
1 vuxen                                      2,8
1 vuxen och 1 barn                    3,2
1 vuxen och 2 barn                    3,6
1 vuxen och 3 barn                    4
1 vuxen och mer än 3 barn        4,4
2 vuxna                                      4
2 vuxna och 1 barn                    5
2 vuxna och 2 barn                    6
2 vuxna och 3 barn                    7
2 vuxna och mer än 3 barn        8

Även hemmavarande barn som fyllt 18 men
inte 21 år får räknas till hushållet.
Om den sammanräknade inkomsten enligt
andra stycket understiger inkomstgränsen i
tabellen skall anstånd medges. Om den över-
stiger den aktuella inkomstgränsen i tabellen
skall 40 procent av det överskjutande beloppet
kunna tas i anspråk för återbetalning. Låntaga-
ren skall medges anstånd med resterande be-
lopp.
För låntagare som är bosatta utomlands och
för sjömän får centrala studiestödsnämnden
meddela avvikande föreskrifter.

21 § Om låntagaren beviljats anstånd med
återbetalningen, får den amorteringsplan som
därefter fastställs av centrala studiestöds-
nämnden avvika från bestämmelserna i 17 §.

22 § Vid avisering av återbetalning skall lån-
tagaren betala aviseringsavgift med det belopp
som centrala studiestödsnämnden bestämmer.

23 § Centrala studiestödsnämnden får efter-
skänka lånet helt eller delvis. Ett sådant beslut
får fattas om låntagaren på längre sikt bedöms
sakna förmåga att betala tillbaka lånet.
För två låntagare som har ett gemensamt lån
kan halva beloppet efterskänkas om den ene
låntagaren på längre sikt bedöms sakna för-
måga att betala tillbaka lånet.

Även hemmavarande barn som fyllt 18 men
inte 21 år får räknas till hushållet.
Om den sammanräknade inkomsten enligt
andra stycket understiger inkomstgränsen i
tabellen skall anstånd medges. Om den över-
stiger den aktuella inkomstgränsen i tabellen
skall 40 procent av det överskjutande beloppet
kunna tas i anspråk för återbetalning. Låntaga-
ren skall medges anstånd med resterande be-
lopp.
För låntagare som är bosatta utomlands och
för sjömän får Riksgäldskontoret eller den
myndighet som kontoret bestämmer meddela
avvikande föreskrifter.

21 § Om låntagaren beviljats anstånd med
återbetalningen, får den amorteringsplan som
därefter fastställs av Riksgäldskontoret eller
den myndighet som kontoret bestämmer avvi-
ka från bestämmelserna i 17 §.

22 § Vid avisering av återbetalning skall lån-
tagaren betala aviseringsavgift med det belopp
som beslutas av Riksgäldskontoret eller den
myndighet som kontoret bestämmer.

23 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer får efterskänka lånet
helt eller delvis. Ett sådant beslut får fattas om
låntagaren på längre sikt bedöms sakna för-
måga att betala tillbaka lånet.
För två låntagare som har ett gemensamt lån
kan halva beloppet efterskänkas om den ene
låntagaren på längre sikt bedöms sakna för-
måga att betala tillbaka lånet.
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26 § Centrala studiestödsnämnden får säga
upp lånet till omedelbar betalning, om lånta-
garen genom oriktiga uppgifter eller underlå-
tenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet eller på
något annat sätt har förorsakat att lånet felak-
tigt har lämnats eller att det har lämnats med
ett för högt belopp. Detsamma gäller om lån-
tagaren använt lånet på ett sätt som uppenbar-
ligen står i strid med ändamålet eller om lån-
tagaren inte fullgjort sin betalningsskyldighet.

Förfarandet i låneärenden m. m.
27 § Ansökan om lån för hemutrustning skall
lämnas till centrala studiestödsnämnden.

28 § Centrala studiestödsnämnden får med
hjälp av automatisk databehandling föra ett
personregister för administration av lån enligt
denna förordning.

26 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer får säga upp lånet till
omedelbar betalning, om låntagaren genom
oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att full-
göra uppgiftsskyldighet eller på något annat
sätt har förorsakat att lånet felaktigt har läm-
nats eller att det har lämnats med ett för högt
belopp. Detsamma gäller om låntagaren an-
vänt lånet på ett sätt som uppenbarligen står i
strid med ändamålet eller om låntagaren inte
fullgjort sin betalningsskyldighet.

Förfarandet i låneärenden m. m.
27 § Ansökan om lån för hemutrustning skall
lämnas till Riksgäldskontoret eller den myn-
dighet som kontoret bestämmer.

28 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer får med hjälp av au-
tomatisk databehandling föra ett personregis-
ter för administration av lån enligt denna för-
ordning.

30 § Statens invandrarverk och Integra-
tionsverket skall på begäran lämna Centrala
studiestödsnämnden sådana uppgifter som
framgår av 29 § första stycket 1-11 och 17
samt andra stycket 1-4. Förordning
(1998:225).

Överklagande m. m.
31 § Centrala studiestödsnämndens beslut
enligt denna förordning får inte överklagas.

32 § Centrala studiestödsnämnden får med-
dela de föreskrifter som behövs för verkstäl-
ligheten av denna förordning.

30 § Statens invandrarverk och Integra-
tionsverket skall på begäran lämna Riksgälds-
kontoret eller den myndighet som kontoret
bestämmer sådana uppgifter som framgår av
29 § första stycket 1-11 och 17 samt andra
stycket 1-4.

Överklagande m. m.
31 § Beslut enligt denna förordning av Riks-
gäldskontoret eller den myndighet som konto-
ret bestämmer får inte överklagas.

32 § Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer får meddela de före-
skrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning.

7. Upphävande av förordningen (1983:737) om avgift för administration av
statliga lån
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Förordningen föreslås upphävd eftersom påslag för administration ska tas ut av låntagaren
enligt den nya garanti- och låneförordningen.


