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1 Metod, innehåll och ramar  

1.1 Inledning 

Europeiska unionens (EU:s) regler om statsstöd är ett viktigt och komplicerat regelverk inom 

konkurrensrätten i dess vida bemärkelse. Statsstödsreglerna medför begränsningar i offentliga 

aktörers möjligheter att understödja vissa företag och därmed gynna dessa på bekostnad av 

andra. Principen om den inre marknaden och därigenom tanken att ekonomiska aktörer ska 

agera på denna marknad på lika villkor, är en av de äldsta och mest grundläggande 

principerna inom EU. Den är essentiell för EU:s funktion och fortlevnad. 1  Statsstödsreglerna 

fyller en viktig funktion för att upprätthålla denna inre marknad och för att skydda 

konkurrensen från snedvridning. För att reglerna om statsstöd ska ha ett effektivt genomslag 

inom EU är medlemsstaternas och de nationella domstolarnas tillämpning av stor vikt.  

 

Statsstöd innebär sådant stöd som en stat, kommun eller landsting ger åt ett enskilt företag och 

som därigenom snedvrider konkurrensen. Ett sådant stöd kan utgöra rent finansiella bidrag 

men även skattelättnader, garantier för lån, fastighetsförsäljning till underpris m.m. 2 

Regleringen av statsstöd är således viktig ur konkurrenssynpunkt och det är EU som 

framförallt har uppmärksammat och lagstiftat inom området i syfte att skydda den inre 

marknaden. De nationella marknaderna har sedan Europeiska ekonomiska gemenskapens 

(EEG) bildande 1957 alltmer transformerats till en samlad marknad med samordnad 

ekonomisk politik styrd på EU-nivå. Integrationen som den inre marknaden strävar mot 

bygger på tanken om tillväxt och en produktion som är effektiv genom att varje stat fokuserar 

på det som är lämpligt att producera i det landet samt importerar övriga produkter från den 

inre marknaden. 3  Utvecklingen av denna inre marknad har även öppnat upp den övriga 

utvecklingen inom EU, såsom tullfria gränser, EU-medborgarskap4 och de fyra friheterna.5  

 

Sveriges regler om statsstöd är en direkt följd av EU-rätten.6 Dessa regler som i hög grad 

gäller konkurrens, men som inte definieras som konkurrensregler, innebär i huvudsak att de 

                                                 
1 Bernitz, 2014, s. 264.  
2  Bernitz 2014, s. 423; se även Kommissionens tillkännagivande om nationella domstolars tillämpning av 

reglerna om statligt stöd, 2009/C 85/01 (Kommissionens tillkännagivande), p. 11, med tillhörande fotnot 9.  
3 Bernitz, 2014, s. 264 f.  
4 Bernitz, 2014, s. 366.  
5 Bernitz 2014, s. 265; De fyra friheterna innefattar fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, se artikel 

26.2 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF); Bernitz, 2014, s. 266.   
6 Första svenska lagen gällande statsstöd trädde ikraft samtidigt och som en konsekvens av Sveriges anslutning 

till EU; SOU 2011:69 s. 124.  



6 

 

stöd som Europeiska kommissionen (kommissionen) bedömer oförenliga med den inre 

marknaden ska återbetalas.  

 

Kommissionen ska enligt artikel 108 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) 

i samarbete med medlemsstaterna granska de stöd som betalas ut. Det yttersta ansvaret ligger 

dock på kommissionen, som enligt artikel 108.2 FEUF ensam kan bedöma om en stödåtgärd 

är förenlig med den inre marknaden. Men det är en omöjlighet för kommissionen att på egen 

hand upptäcka alla potentiellt olagliga statsstöd. Kommissionen ska därför underrättas om 

planerade stödåtgärder enligt artikel 108.3 FEUF och det är medlemsstaten som bär ansvaret 

för underrättelsen. Det kan dock, på samma sätt som för kommissionen, vara svårt för staten 

att upptäcka alla stödåtgärder, särskilt eftersom Sverige inte har en tillsynsmyndighet för 

statsstöd.7  

 

Det ter sig rimligt att de som i första hand påverkas negativt av ett statsstöd, dvs. 

konkurrenterna, är mest benägna att upptäcka olagliga statsstöd. Stödgivaren, vanligtvis 

kommun eller landsting, har få incitament för att anmäla ett potentiellt olagligt statsstöd. Om 

deras planerade stödåtgärd är olaglig vet de rimligtvis detta från början. Samma resonemang 

går i viss mån att överföra på stödmottagaren, som sannolikt inte vill anmäla stödåtgärden och 

riskera att bli återbetalningsskyldig.  

 

För att konkurrenter ska kunna bidra till övervakningen av stödåtgärder på nationell nivå 

krävs att det finns effektiva rättsmedel som enskilda kan använda för att anmäla och åtgärda 

de potentiellt olagliga stöden. Ifråga om rättsmedel och processrätt i statsstödsmål ska dessa 

säkerställas genom nationella processregler, men EU ställer genom bl.a. effektivitetsprincipen 

och likvärdighetsprincipen krav på dessa regler. Frågan om Sverige uppfyller dessa krav har 

varit under debatt en längre tid. Talan i statsstödsmål har vanligtvis väckts genom lagprövning 

enligt kommunallagen (1991:900) (KL) och förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 

(1986:223) (FL). Efter rättsfallet NJA 2009 s. 625 finns även möjlighet för enskilda att väcka 

talan i allmän domstol. Med den nya lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska 

unionens statsstödsregler (statsstödslagen) kom ytterligare en talerättsmöjlighet, men endast 

för stödgivaren och endast för talan om återbetalning.    

 

                                                 
7 Prop. 2012/13:84, s. 48.  
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1.2 Syfte  

Beroende på vem som väcker talan om en potentiellt olaglig stödåtgärd, och vilken sorts talan 

denne väcker, finns olika talerättsmöjligheter och förfaranden. Uppsatsen avser att 

uppmärksamma den diskrepans som uppstår ifråga om de olika talerättsmöjligheterna och 

analysera vilka konsekvenser diskrepansen får.  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats har inte särskilt redogjort för interimistiska åtgärder i relation till 

statsstödsmål. Ränta, preskription eller skadestånd har inte heller behandlas. Att lägga till de 

aspekterna skulle göra uppsatsen alltför omfattande.  Uppsatsen har inte diskuterat 

statsstödslagen i dess helhet, utan endast de lagrum och aspekter som är relevanta för 

uppsatsens syfte.  

 

1.4 Metod och material 

För att utreda gällande rätt har jag i uppsatsen utgått ifrån en juridisk metod, vilket innebär att 

gällande rätt har undersökts genom användning av författningar, förarbeten, praxis och 

doktrin samt genom en redogörelse av EU-rätten. Rättskälleläran i sig är för snäv eftersom jag 

inte endast utreder gällande rätt utan även spekulerar kring gällande rätts konsekvenser utifrån 

egna analytiska resonemang.8  

 

Eftersom statsstödslagen, som har varit den mest centrala svenska författningen i uppsatsen, 

trädde i kraft 2013 så är rättspraxis och doktrin begränsade. Jag har inte funnit några rättsfall 

baserat på statsstödslagen som varit vägledande eller relevant för min frågeställning. 

Prejudikatet i NJA 2009 s. 625, som uppsatsen fokuserar på, har inte prövats i ett senare 

rättsfall men den relativt blygsamma diskussion kring rättsfallet som finns i doktrinen har 

använts i den mån det varit relevant. Statsstödsutredningen har gjort ett gediget arbete i att 

förklara och sammanställa gällande rätt ifråga om statsstöd på EU- och svensk nivå vilket har 

varit till stor hjälp, framförallt för att få en förståelse för ämnet. I förarbetena går att urskilja 

en diskrepans mellan lagstiftarens uppfattning och kommissionens uppfattning om 

medlemsstaternas roll i tillsynen över stödåtgärder och därigenom brister förarbetena i vissa 

aspekter.  

 

                                                 
8 Sandgren, 2007, s. 36.  
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Som tidigare nämnts bygger svenska statsstödsregler på EU-rätt, och EU-rätten har således en 

framträdande roll i min uppsats. Normhierarkin inom EU består av primärrätten, 

sekundärrätten samt icke bindande normgivning, och de tillämpas hierarkiskt i den ordningen. 

Flera EU-rättsliga principer aktualiseras i mitt arbete. Dessa principer är en del av 

primärrätten i den EU-rättsliga rättskällehierarkin, tillsammans med fördragen och Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan). 9 

Procedurförordningen som har använts i stor utsträckning i uppsatsen, är sekundärrätt och 

innefattar en kodifiering av kommissionens praxis på statsstödsområdet.10 Sekundärrätt, dvs. 

förordningar, direktiv och beslut, får inte införas utan stöd i primärrätt.11 Tillkännagivanden 

från exempelvis kommissionen är icke bindande normgivning och har i uppsatsen använts 

som vägledande material.12 

 

Vid sidan av normhierarkin står Europeiska unionens domstols (EU-domstolens) rättspraxis. 

Det är enligt artikel 19.1 Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) EU-domstolens ansvar att 

säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen. EU-domstolen 

kallas av Bernitz för unionens författningsdomstol och dess rättspraxis har en stark ställning.13 

EU-domstolen betraktar sina avgöranden som prejudikat men anser sig inte formellt bunden 

av sina tidigare avgöranden. Det förekommer att domstolen frångår sina tidigare prejudikat. 

EU-domstolens rättspraxis är synnerligen omfattande och dess rättspraxis sträcker sig över 

mer än 50 år.14 EU-domstolens rättspraxis har en enorm påverkan på EU-rätten och är en 

oerhört respekterad rättskälla.  

 

Det går inte att jämföra EU-rätten med den nationella svenska rätten eftersom EU-rätten är av 

överstatlig karaktär. EU-rätten saknar dessutom förarbeten som tillmäts egentlig betydelse,15 

vilket gör att arbetsmetoden med EU-rätten skiljer sig från hur svensk rätt vanligtvis 

analyseras och tillämpas. Det är därför inte korrekt att säga att jag använder mig av en 

komparativ metod utan snarare att jag utläser vad EU-rätten avser att svensk rätt ska ha för 

funktion och hur detta sedan genomförts i svensk rätt.  

                                                 
9 Mål C-101/08, Audiolux, p. 63 där EU-domstolen uttalar att de allmänna rättsprinciperna har samma rang som 

fördragen.  
10 Mål C-368/04, Transalpine Ölleitung, p. 35.  
11 Bernitz, 2014, s. 180.  
12  Se Kommissionens tillkännagivande, p. 7, som lyder ”Detta tillkännagivande… påverkar inte 

gemenskapsdomstolarnas tolkning av tillämpliga bestämmelser i fördraget och andra regelverk.” 
13 Bernitz, 2014, s. 181.  
14 Bernitz, 2014, s. 183.  
15 Bernitz, 2014, s. 194.  
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Det ämnet och den frågeställning jag har valt har förbisetts i dagens diskussion om statsstöd 

och det finns därför begränsat med sammanställt, analyserat material. Mitt material består 

därför till stor del av egna reflektioner. Det material som har funnits tillgängligt har dock 

använts i så stor utsträckning som möjligt för att ge uppsatsen en vetenskaplig grund.  

 

1.5 Perspektiv 

I min uppfattning är få uppsatser utan perspektiv. Dessa kan vara medvetna eller omedvetna. 

Det är därför viktigt att jag som författare är medveten om vilka moraliska eller teoretiska 

utgångspunkter och värderingar som genomsyrar mitt arbete samt att läsaren uppmärksammas 

på dessa. Min uppsats och dess analys gör inte anspråk på ett de lege ferenda-resonemang 

men uppsatsen utgår ändå från att lagen inte är felfri och att lagstiftaren kan göra 

felbedömningar avseende lagtextens praktiska konsekvenser. Arbetet med uppsatsen och även 

dess analys har därför en kritisk utgångspunkt.  

 

1.6 Tidigare forskning  

Statsstödslagen har diskuterats i flertalet artiklar,16 framförallt innan ikraftträdandet. Fokus 

låg på att rättsläget inte heller efter den nya lagen skulle vara tillräckligt för att tillgodose 

tredje mans talerätt. Att propositionen frångått statsstödsutredningens förslag att reglera tredje 

mans talerätt i nya statstödslagen har varit föremål för diskussion. Trots de artiklar som 

nämnts har ingen, enligt min vetskap, berört problematiken med diskrepansen mellan det 

indispositiva tvistemålsförfarande som stadgas i 7 § statsstödslagen och NJA 2009 s. 625. 

Den kurslitteratur som finns i ämnet, framförallt Indéns ”EU:s statsstödsrätt”17 kom innan 

statsstödslagen och har därför inte redogjort för skillnaderna i de processrättsliga 

förfarandena.  

 

1.7 Disposition  

Uppsatsen består av tre delar. Första delen, som utgör kapitel 2–3, är en materiell 

sammanställning av reglerna gällande statsstöd på EU-rättslig och svensk nivå. Denna del 

innehåller även de principer som påverkar svensk rätt i allmänhet och statsstöd i synnerhet. 

Andra delen är en redogörelse för de talerättsmöjligheter som finns gällande statsstöd samt 

det förfarande som är aktuellt för respektive möjlighet. I anslutning till varje 

                                                 
16 Norderfeldt, 2011; Schmauch, 2013; Eklund och Pedersen, 2013.  
17 Indén, 2013.   
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talerättsmöjlighet finns även en analys av dess konsekvenser gällande förfarandet och syftet 

med statsstödsreglerna. Sista delen är en sammanfattning och konkluderande analys av 

samtliga talerättsmöjligheter och deras processuella förfaranden.   
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2 Statsstöd 
 

2.1 Statsstöd inom EU-rätten 

EU-rättens statsstödsregler berör exklusivt medlemsstaterna och kommissionen. Enskilda 

deltar i regel endast som uppgiftslämnare. Som exempel är beslut från kommissionen riktade 

mot medlemsstaterna, inte mot enskilda företag.18 

 

Statsstödsreglerna återfinns i artiklarna 107–109 Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). Definitionen av statsstöd regleras i artikel 107.1 FEUF: 

”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med 

hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider konkurrensen genom 

att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den 

utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.”  

 

En åtgärd som enligt kommissionen bedömds vara ett stöd i artikel 107.1 FEUF:s mening och 

inte faller under några av nedan nämnda undantag är att anse som oförenligt med den inre 

marknaden. Stödåtgärden måste även anmälas enligt genomförandeförbudet i artikel 108.3 

FEUF och om anmälan inte skett är stödet olagligt efter genomförande.  

 

Utgångspunkten är enligt artikel 107.1 FEUF att statsstöd är olagligt men artikel 107.2 FEUF 

stadgar undantag som gör att ett stöd är förenligt med marknaden. I artikel 107.3 FEUF finns 

ytterligare förutsättningar för att ett stöd ska kunna bedömas som förenligt med den inre 

marknaden. Kommissionen har, genom bemyndigandeförordningen,19 behörighet att anta s.k. 

gruppundantagsförordningar. 20  En gruppundantagsförordning befriar medlemsstaterna från 

anmälningsskyldigheten och genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF, eftersom de former 

av stöd som definieras i sagda förordning anses automatiskt förenliga med den inre 

marknaden. Genom detta bemyndigande har kommissionen även beslutat att stöd som 

understiger ett visst belopp är förenliga med den inre marknaden (s.k. de minimis-stöd).21  

 

                                                 
18 Artikel 25, Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 

93 i EG-fördraget (procedurförordningen).  
19  Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998, i dess lydelse enligt Rådets förordning (EU) nr 

733/2013 av den 22 juli 2013 (EUT L 204, s. 11).  
20 Gruppundantagsförordningar finns t.ex. för regionalstöd, stöd till utbildning och stöd till små och medelstora 

företag; se Schmauch, 2013, s. 745.  
21 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpning av artiklarna 107 

och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.  
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Ett annat undantag från huvudregeln att statsstöd är olagliga är när en offentlig aktör gör en 

investering på marknadsmässiga villkor. En sådan utbetalning faller utanför stödbegreppet. 

Huvudregeln kallas principen om en privat investerare. Principen vilar på resonemanget att 

om en investering skett på marknadsmässiga villkor har företaget ifråga inte gynnats av 

utbetalningen i relation till andra företag.22  

 

2.1.1 Genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF  

Artikel 108.3 FEUF, även kallat genomförandeförbudet, stadgar att kommissionen ska 

underrättas om planerade stödåtgärder. Varje medlemsstat är skyldig att underrätta 

kommissionen om planerade stödåtgärder eller planer att ändra en redan existerande 

stödåtgärd. Anmälningsskyldigheten och genomförandeförbudet gäller dock endast om 

samtliga rekvisit i artikel 107.1 FEUF är uppfyllda. En åtgärd som inte uppfyller rekvisiten 

måste således inte anmälas. 23  Stöd som beviljats enligt en stödordning som fanns innan 

medlemsstaten anslöt sig till EU eller enligt en stödordning som kommissionen tidigare 

godkänt benämns befintligt stöd och omfattas inte av genomförandeförbudet.24 

 

Genomförandeförbudet gäller så länge kommissionen har ärendet hos sig, det vill säga tills de 

har fattat ett slutligt beslut.25 Som nämnts ovan är ett stöd som lämnats i strid mot artikel 

108.3 FEUF olagligt och kommissionen är då normalt skyldig att kräva att medlemsstaten 

återkräver det olagliga statsstödet.26 Detta innebär dock inte att kommissionen kan fatta ett 

slutligt beslut om återkrav endast därför att genomförandeförbudet har åsidosatts. 

Kommissionen måste fortfarande göra en fullständig bedömning av förenligheten.27 

 

Om kommissionen blivit underrättad om ett potentiellt olagligt stöd, ska dessa upplysningar 

undersökas utan dröjsmål oavsett vem som underrättat kommissionen. 28 

Genomförandeförbudet gäller under denna tid.29  I rättspraxis uttalar EU-domstolen att en 

                                                 
22 Bernitz, 2014, s. 423; Se Eklund och Pedersen, 2013, s. 32 f.; se generaladvokat Jacobs yttrande i mål C-

278/92, C-279/92 och C-280/91, Spanien mot kommissionen, p. 28.  
23 Indén, 2013, s. 213 f.  
24 Kommissionens tillkännagivande, p. 15(b).  
25 Schmauch, 2013, s. 747; artikel 3 procedurförordningen. 
26 Bernitz, 2014, s. 424 f.  
27 Mål C-301/87, Boussac; mål C-142/87, Tubemeuse; Kommissionens tillkännagivande, p. 25.  
28 Artikel 10.1 procedurförordningen i dess lydelse i rådets förordning (EU) nr 734/2013 av de 22 juli 2013 om 

ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.  
29 Mål 120/73, Lorenz; Schmauch, 2013, s. 748.  
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granskningstid på 4-5 år är lagenligt, beroende på omständigheterna.30 Även under denna tid 

är genomförandeförbudet gällande.31  

 

Det ska vara möjligt att säkerställa genomförandeförbudet genom en domstolsprövning i 

medlemsstaten eftersom artikel 108.3 FEUF har direkt effekt.32 Att en fördragsartikel har 

direkt effekt innebär att artikeln ger rättigheter åt enskilda som de kan åberopa inför nationella 

domstolar, till skillnad från EU-rätten i övrigt som generellt sett endast innebär skyldigheter 

och rättigheter för medlemsstaterna.33 Artikelns direkta effekt gör det möjligt att, under tiden 

som granskningsförfarandet pågår, väcka en process i nationell domstol för att säkerställa att 

genomförandeförbudet efterlevs, dvs. att stödåtgärden inte genomförs.34 

 

De rättigheter som genomförandeförbudets direkta effekt ger upphov till kan således åberopas 

av enskilda inför nationell domstol. Genom den direkta effekten fungerar enskilda i vissa fall 

som en vakthund eftersom de kan väcka talan om att genomförandeförbudet inte har 

iakttagits. Enskildas roll har även betonats av kommissionen, som menar att civilrättslig talan 

av enskilda inför nationella domstolar är en bidragande faktor för att förbättra tillsynen över 

stödåtgärder. 35  Ansvaret för tillsynen på nationell nivå ligger dock formellt sett på 

medlemsstaten, men det kan diskuteras hur väl detta fungerar i Sverige med tanke på att det är 

myndigheterna själva som beslutar i det potentiellt olagliga statsstödet samt att Sverige inte 

har någon tillsynsmyndighet för statsstöd.36  

 

2.1.2 Kommissionens granskningsförfarande  

Enligt artikel 108 FEUF är det kommissionen som är ensamt behörig att granska och besluta 

om ett stöds förenlighet med den inre marknaden. 

 

Anmälningar inkomna till kommissionen angående statsstöd ska granskas utan dröjsmål enligt 

artikel 4.1 procedurförordningen.37 En medlemsstat är skyldig att informera kommissionen 

                                                 
30 Mål T-395/04, Air One SpA mot Kommissionen, p. 66.  
31 Mål C-354/90, FNCE, p. 11.  
32 Schmauch, 2013, s. 748: Mål C-120/73, Lorenz, p. 8 som hänvisar till mål 6/64, Costa v ENEL; Mål C-354/90, 

FNCE, p. 11; Bernitz, 2014, s. 425, fotnot 143.  
33 Bernitz, 2014, s. 112.  
34 Schmauch, 2013, s.748.  
35 Kommissionens tillkännagivande, p. 1.  
36 Prop. 2012/13:84, s. 48.  
37 Rådets förordning (EG) 959/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-

fördraget.  
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om en stödåtgärd innan denna verkställs.38 Kommissionen har då 15 arbetsdagar på sig att 

fatta beslut. 39  I de fall en tredje part, oftast en konkurrent, har lämnat in anmälan ska 

kommissionen underrätta medlemsstaten ifråga innan den inleder sin granskning. Vid denna 

första preliminära granskning har kommissionen två månader på sig att få en inledande 

uppfattning om den anmälda stödåtgärden är förenlig med den inre marknaden samt fatta ett 

beslut, annars betraktas ”tystnaden” som ett godkännande av stödåtgärden.40 Kommissionen 

får begära in upplysningar från den berörda medlemsstaten.41 Tredje man har inte samma 

rättigheter som exempelvis medlemsstaten, eftersom kommissionen inte har en skyldighet att 

inhämta upplysningar från denne.42 Det hindrar dock inte att kommissionen låter tredje man, 

oftast konkurrenter till stödmottagaren, yttra sig under förfarandet. Kommissionen får även 

begära in upplysningar från företag eller exempelvis en annan medlemsstat om de uppgifter 

som den granskade medlemsstaten lämnat visar sig vara otillräckliga.43 Detta relaterar till 

ovanstående konstaterande om att reglerna om statsstöd i första hand riktar sig till 

medlemsstaterna, inte till enskilda. Kommissionen måste avsluta det preliminära 

granskningsförfarandet med ett av tre följande beslut; den anmälda åtgärden (i) godkänns och 

därmed inte innebär ett statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF, (ii) godkänns trots att 

stödåtgärden definieras som statligt stöd men att det inte råder någon tvekan om att den är 

förenlig med den inre marknaden  eller (iii) att det är tveksamt om åtgärden är laglig (förenlig 

med den inre marknaden) och att kommissionen således inleder det formella 

granskningsförfarandet.44  

 

Om kommissionen beslutar att inleda det formella granskningsförfarandet ska ett sådant 

beslut innehålla en sammanfattning av dess bedömning samt publiceras i Europeiska unionens 

officiella tidning (EUT). Därmed får medlemsstater och andra berörda en möjlighet att yttra 

sig i det aktuella ärendet. 45 Syftet med den formella granskningen är att kommissionen ska få 

all information om ärendet. Kommissionen ska fatta beslut i ärendet när det inte längre finns 

någon tveksamhet huruvida den anmäla åtgärden är förenlig med den inre marknaden eller 

inte, och sträva efter att fatta beslut inom 18 månader från att det formella förfarandet 

                                                 
38 Indén, 2013, s. 217.  
39 Artikel 4 procedurförordningen.  
40 Artiklarna 4.5 och 4.6 procedurförordningen.  
41 Artikel 6 procedurförordningen.  
42 Indén, 2013, s. 217. 
43 Artikel 6a procedurförordningen i dess lydelse enligt förordning nr 734/2013 som trädde ikraft 20 augusti 

2013; Schmauch, 2013, s. 748. 
44 Artikel 4.2-4 procedurförordningen. 
45 Artikel 6.1 procedurförordningen; Indén s. 218.  
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inletts.46 Den formella granskningen avslutas med beslut om att den anmälda åtgärden (i) inte 

utgör ett stöd, (ii) att den är förenligt med den inre marknaden, eller (iii) att den anmälda 

åtgärden är oförenligt med den inre marknaden och således otillåtet samt ska återkrävas.47 Ett 

sådant återkrav sker enligt nationella processregler och behandlas nedan i 2.2.1.  

 

2.2 Statsstöd i svensk rätt 

Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens 

statsstödsregler (statsstödslagen) i kraft. Statsstödslagen ersatte lagen (1994:1845) om 

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. När den lagen upphävdes innehöll den 

endast fyra gällande paragrafer, som reglerade upplysningar som ska lämnas till 

kommissionen samt att regeringen för upphäva en kommuns eller ett landstings beslut om 

statsstöd efter att kommissionen bedömt det som olagligt. Innan statsstödslagen som reglerar 

talerätt och återbetalning, har stödåtgärder endast begränsats genom lagprövning enligt 10 

kap. KL och förvaltningsbesvär enligt 22 § FL samt rätten att väcka talan i allmän domstol 

enligt NJA 2009 s. 625. 

 

Enligt 1 § statsstödslagen gäller lagen för statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 

FEUF och olagligt stöd definieras som i lagen ett stöd lämnat i strid med 

genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF. Denna definition, att lagen endast behandlar stöd 

som är olagliga i enlighet med artikel 108.3 FEUF, kan förklaras med att endast 

kommissionen kan förklara ett stöd oförenligt med den inre marknaden. 48  Nationella 

domstolars befogenhet består av att se om genomförandeförbudet är åsidosatt, inte om 

stödåtgärden är förenlig eller oförenlig med den inre marknaden.49 I och med detta måste de 

dock ta hänsyn till kriterierna i artikel 107.1 FEUF och har behörighet att tolka begreppet 

statligt stöd.50 En stödåtgärd som inte uppfyller dessa kriterier definieras därmed inte som ett 

statsstöd. Stödåtgärden är därför laglig och måste inte anmälas enligt artikel 108.3 FEUF.  

 

                                                 
46 Indén, 2013, s. 219. 
47 Artikel 7 procedurförordningen.  
48 Kommissionens tillkännagivande p. 20; mål C-368/04, Transalpine Ölleitung, p. 38 och 44; EU-domstolen 

kan inte förklara ett stöd oförenligt med den inre marknaden, se Schmauch, 2013, s. 749; se artikel 108.2 

FEUF.  
49 Mål C-275/10, Residex Capital IV, p. 27; mål C-368/04, Transalpine Ölleitung, p. 38. 
50 Mål C-78/76, Steinike & Weinlig, p. 14; mål C-39/94, SFEI, p. 49; mål C-354/90, FNCE, p. 10; mål C-368/04, 

Transalpine Ölleitung, p. 39.  
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2.2.1 Återkrav och återbetalning av stöd 

Nationella domstolarna är förpliktade att skydda de rättigheter som enskilda har enligt artikel 

108.3 FEUF. Således är de skyldiga att se till att en överträdelse av genomförandeförbudet får 

alla lämpliga rättsliga konsekvenser i enlighet med nationell lagstiftning.51 Detta gäller när 

den nationella domstolen undersöker rättsakters giltighet och stödåtgärder i relation till artikel 

108.3 FEUF och kriterierna i artikel 107.1 FEUF och tillämpar dessa vid eventuell 

återbetalning.52 Nationell lagstiftning ska ligga till grund för ett återkravs verkställelse och vid 

sådana förfaranden ska medlemsstaten vidta alla nödvändiga åtgärder som är tillgängliga 

enligt det nationella rättssystemet, inklusive interimistiska åtgärder.53 

 

Enligt 2 § statsstödslagen är den som lämnat ett olagligt stöd skyldig att återkräva stödet, om 

inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten. Nationella domstolar är skyldiga att vidta de 

åtgärder som finns till deras befogande enligt nationell processrätt för att återställa den 

snedvridning av konkurrensen som det utbetalda stödet inneburit.54 Skyldigheten innebär inte 

endast att återkräva stöd som redan har betalats ut utan även att hindra en stödåtgärd som är 

på väg att betalas ut. Om en stödåtgärd är på väg att betalas ut är den nationella domstolen 

således skyldig att hindra utbetalningen. 55  Enligt propositionen till statsstödslagen är 

medlemsstaterna skyldiga att göra detta även utan ett beslut från kommissionen.56 

 

EU-rätten innehåller inga föreskrifter för vilka specifika konsekvenser som de nationella 

domstolarna är skyldiga att komma fram till för att åtgärda olagliga statsstöd.57 Det framgår 

dock av resonemanget och lokutionen ”i avsaknad av mindre ingripande processuella 

åtgärder” i målet Residex Capital IV att den nationella domstolen bör avväga olika alternativ 

och välja det som är minst ingripande.58 I målet fann EU-domstolen att en ogiltigförklaring av 

en garanti kunde vara ett lämpligt alternativ istället för återbetalningsskyldighet, om den 

nationella domstolen har sådan behörighet och det inte finns mindre ingripande processuella 

åtgärder.59  

                                                 
51 Kommissionens tillkännagivande, p. 28; mål C-354/90, FNCE, p. 12; mål C-39/94, SFEI, p. 40; mål C-368/04, 

Transalpine Ölleitung, p. 47; mål C199/06, CELF I, p. 41.  
52 Kommissionens tillkännagivande, p. 28, 43-62; mål C-354/90, FNCE, p 12; Mål C-39/94, SFEI, p. 40.  
53 Artikel 14.3 procedurförordningen.  
54 Kommissionens tillkännagivande, p. 28; mål C-354/90, FNCE, p. 12; mål C-39/94, SFEI, p. 40; mål C-368/04, 

Transalpine Ölleitung, p. 47; mål C199/06, CELF I, p. 41; mål C-275/10, Residex Capital IV, p. 34 och 45.  
55 Kommissionens tillkännagivande p. 28. 
56 Prop. 2012/13:84, s. 18.  
57 Mål C-275/10, Residex Capital IV, p. 44.  
58 Mål C-275/10, Residex Capital IV, p. 46, 48–49. 
59 Mål C-275/10, Residex Capital IV, p. 49.  
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De nationella domstolarnas skyldighet att återkräva olagliga stödåtgärder är dock inte absolut. 

Enligt EU-domstolens rättspraxis finns det exceptionella omständigheter som föranleder att 

återkrav inte skulle vara lämpligt.60 Förutom exceptionella omständigheter är undantaget 2 § 

statsstödslagen, att återkrav endast får underlåtas när det tillåts enligt EU-rätten, missvisande 

eftersom statsstödslagen tillåter återkrav under omständigheter där kommissionen endast har 

begränsade möjligheter. Kommissionen kan endast fatta beslut om återbetalning efter det 

formella granskningsförfarandet medan statsstödslagen förordnar återkrav oavsett om 

kommissionen slutfört det formella granskningsförfarandet eller inte ens inlett det. Detta trots 

att 2 § endast var tänkt som en upplysning av vad som gäller enligt EU-rätten.61 En sådan 

återbetalningsskyldighet, som gäller oavsett om kommissionen har inlett det formella 

granskningsförfarandet eller inte, kan ses som en radikal skärpning av kontrollen av statsstöd i 

Sverige.62 Under det formella granskningsförfarandet finns dock möjlighet för kommissionen 

att vidta tillfälliga återkrav, det vill säga interimistiska åtgärder. Kommissionen måste då höra 

medlemsstaten och ett föreläggande om återbetalning får ske endast om det inte råder tvivel 

om åtgärdens stödkaraktär, brådskande insatser krävs och det föreligger allvarlig risk för att 

en konkurrent tillfogas irreparabel och avsevärd skada.63 En sådan interimistisk åtgärd kan 

liknas vid återkrav enligt statsstödslagen eftersom båda reglerar återbetalning under ett 

formellt granskningsförfarande. Detta innebär enligt Schmauch att statsstödslagen ger 

befogenheter till svenska statsmakterna att återkräva statligt stöd som går utöver de 

befogenheter som kommissionen innehar.64  

 

En nationell domstols skyldighet att besluta om återkrav av en stödåtgärd som är olagligt 

enlig artikel 108.3 FEUF påverkas inte av om kommissionen inleder ett 

granskningsförfarande eller inte.65 I och med att kommissionen fastställer att det aktuella 

stödet är förenligt med den inre marknaden, upphör dock den nationella domstolens 

skyldighet att återkräva stödåtgärden.66 EU-domstolen erkänner dock att det kan finnas en 

skyldighet för återkrav i nationell lagstiftning och uttalar att medlemsstaten har rätt att vid ett 

                                                 
60  Mål C-39/94, SFEI, p. 70–71; se även mål 223/85, RSV mot kommissionen, p. 17 och mål C-5/89, 

kommissionen mot Tyskland, p. 16; Kommissionens tillkännagivande p. 32.  
61 Prop. 2012/23:84, s. 59.  
62 Schmauch, s. 754.  
63 Artikel 11.2 procedurförordningen; Schmauch s. 755.  
64 Schmauch s. 755.  
65 Se mål C-199/06 CELF I, p. 41; Kommissionens tillkännagivande p. 34.  
66 Mål C-199/06, CELF I, p. 45–46 och 55; C-384/07, Wienstrom, p. 28; Kommissionens tillkännagivande p. 34.  
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senare tillfälle genomföra stödåtgärden igen eftersom den faktiskt har förklarats förenlig med 

den inre marknaden av kommissionen.67  

 

2.2.2 Statsstödslagens talerätt och processuella förfarande 

I och med genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF:s direkta effekt, har enskilda rätt att 

väcka talan i nationell domstol med artikeln som grund.68 Att handlägga och därmed skydda 

de enskildas rättigheter är en av nationella domstolars viktigaste uppgifter gällande 

statsstöd.69  

 

Talan om återbetalning av ett stöd som lämnats i strid med genomförandeförbudet i artikel 

108.3 FEUF, som är olagligt enligt 1 § 1 st. statsstödslagen, får endast väckas av stödgivaren 

enligt 6 §. Detta ska dock inte innebära en inskränkning i de rättigheter att föra talan som 

enskilda har till följd av genomförandeförbudets direkta effekt.70 Regeringen har valt att inte 

införa särskilda lagrum om tredje parts rätt att väcka talan som föreslogs av 

statsstödsutredningen i SOU 2011:69, utan hänvisar till att genomförandeförbudets direkta 

effekt är tillräckligt samt att det skulle innebära stora processrättsliga förändringar, bl.a. 

abstrakt normprövning, vilket inte borde genomföras om det inte är verkligt nödvändigt.71 

Statsstödslagen behandlar endast talan om återbetalning och inte exempelvis en talan om 

förbud att betala ut stöd, fast det finns en skyldighet att tillhandahålla den möjligheten enligt 

EU-rätten.72  

 

Mål om återbetalning av olagligt statsstöd enligt 7 § statsstödslagen ska väckas i allmän 

domstol och bestämmelserna om indispositiva tvistemål ska tillämpas. Att ett indispositivt 

förfarande ska tillämpas innebär bland annat att domstolen kan utöva en mer aktiv roll samt 

att förlikning om saken inte är tillåten. Detta utvecklas nedan i 3.2.1 och 4.2.2. Om 

domstolsprocessen i mål där enskilda väcker talan med genomförandeförbudet som grund, 

som enligt förarbetena ska vara möjligt trots 6 § statsstödslagen, ska vara ett indispositivt 

förfarande är oklart och nämns inte i förarbetena.  

 

                                                 
67 Mål C-199/06 CELF I, p. 53 och 55; Kommissionens tillkännagivande p. 35.  
68 För definitionen av direkt effekt, se ovan 2.2.1. 
69 Kommissionens tillkännagivande p. 24. 
70 Prop. 2012/13:84 s. 61.  
71 Prop. 2012/13:84 s. 28–30. 
72 Se ovan 2.2.1.  
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2.2.3 Statsstödsreglernas syfte 

Varken FEUF eller procedurförordningen nämner uttryckligen syftet med statsstödsreglerna. 

Ur artikel 107.1 FEUF går dock att utläsa att syftet med reglerna är att undvika en 

snedvridning av konkurrensen och om sådan skett, återställa den.73 Inte heller propositionen 

eller utredningen nämner ett syfte men statsstödslagen utgår från definitionen i artikel 107.1 

FEUF så det kan antas att samma övergripande syfte även gäller för de svenska 

statsstödsreglerna. I relation till processen i domstol, är det sannolikt att intresset inte är att 

parterna ska komma till en lösning. Om det övergripande syftet är att skydda konkurrensen 

och därigenom den ekonomiska aspekten i samhället, är det viktigt att utgången i en 

domstolsprocess gynnar konkurrensen.  

 

Nationella domstolars kompetens baseras, som diskuterats ovan, på genomförandeförbudet i 

artikel 108.3 FEUF. Enligt kommissionens tillkännagivande är nationella domstolars 

ansvarsområde att skydda enskildas rättigheter när dessa påverkats av ett olagligt 

genomförande av en stödåtgärd. En annan viktig roll för nationella domstolar är att, efter 

beslut från kommissionen, återkräva ett oförenligt stöd från stödmottagaren.74 Det betonas 

även att civilrättslig talan av enskilda inför nationell domstol bidrar till en förbättring av 

övervakningen av statligt stöd.75  

 

Den svenska statsstödslagen har stort fokus på återbetalning, oavsett om kommissionen har 

fattat ett beslut. Enskilda har inte heller fått en uttrycklig talerätt i lagen. Mot bakgrund av 

detta verkar det finnas en diskrepans mellan kommissionens avsikt avseende nationella 

domstolars roll och de svenska statsstödsreglerna. Att svensk domstol har som fokus att på 

egen hand återkräva stödåtgärder verkar inte ha varit den primära avsikten med 

genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF. Avsikten verkar snarare ha varit att utöva tillsyn 

över stödåtgärder och tillhandahålla en möjlighet för enskilda att utöva sina rättigheter. Det 

känns även troligt att avsikten var att nationella domstolar i första hand ska döma i mål som 

grundar sig på förbudstalan från enskilda, då en sådan talan fungerar som ett incitament för att 

stödåtgärder ska anmälas, och inte att ha som primär uppgift att döma till återbetalning.  

  

                                                 
73 Se citat av artikel 107.1 FEUF under rubriken 2.1.  
74 Kommissionens tillkännagivande, p. 21.  
75 Kommissionens tillkännagivande, p. 1; Handlingsplan för statligt stöd, KOM(2005)107, p. 55–56.  
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3 Övergripande begrepp och principer 
 

3.1 EU-rättsliga principer 

Sverige blev medlem i EU 1995 genom Fördraget om Sveriges anslutning till EU av 1994.76 

Inför anslutningen till EU utfärdades EU-lagen (1994:1500) som klargör att EU-rätten 

generellt gäller fullt ut i Sverige med de rättsverkningar och principer som EU-rätten består 

av. Lagstiftaren har valt att inte precisera dessa rättsverkningars omfattning, men markerar i 3 

§ att EU ”får[…] fatta beslut som gäller här i landet med den omfattning och med den verkan 

som följer av” fördragen. Beslut fattade inom EU ska således ha samma verkan i Sverige som 

i andra länder, det vill säga tolkas och tillämpas i enlighet med EU-rättens principer. De 

svenska domstolarna ska tillämpa både EU-rätten och svensk rätt.77 De har även ett ansvar 

enligt lojalitetsprincipen att säkerställa svenska myndigheters efterlevnad av EU-rätten.78  

 

3.1.1 EU-rättens företräde 

Principen om EU-rättens företräde har sin början i målet Van Gend en Loos79. I målet stadgar 

EU-domstolen för första gången principen om direkt effekt, det vill säga att en viss EU-

rättsakt ger rättigheter åt enskilda som de nationella domstolarna är skyldiga att skydda och 

som enskilda kan göra gällande inför de nationella domstolarna. Domstolen slog även fast att 

gemenskapen inte var en folkrättslig organisation i vanlig bemärkelse utan att den ”utgör en 

ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara på begränsade områden, har 

inskränkt sina suveräna rättigheter”. 80  Principen lanserades på riktigt i målet Costa mot 

ENEL 81  där EU-domstolen förklarade att medlemsstaterna har inskränkt sina suveräna 

rättigheter till förmån för EU och att Romfördragets ikraftträdande har skapat en egen 

rättsordning som är integrerad i medlemsstaternas rättsordningar samt att nationella domstolar 

är skyldiga att tillämpa dess regler. 82  I Internationale Handelsgesellschaft 83  slog EU-

domstolen även fast att EU-rätten har företräde framför all nationell lagstiftning inklusive 

grundlagar. EU-rätten skulle annars förlora sin genomslagskraft och effektivitet och artikel 

                                                 
76 Fördraget återfinns i prop. 1994/95:19, Sveriges medlemskap i EU, del 3; Se även EU-lagen (1994:1500) och 

SOU 1994:10.  
77 Bernitz, 2014, s. 109 f.  
78 Prop. 1994/95:19 s. 523 ff.  
79 Mål 26/62, van Gend en Loos.  
80 Mål 26/62, van Gend en Loos; Bernitz, 2014, s. 113.  
81 Mål 6/64, Costa v ENEL.  
82 Bernitz, 2014, s. 100 f.  
83 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft.  
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288 FEUF, som stadgar förordningars direkta tillämplighet, skulle förlora sin mening om den 

kunde åsidosättas genom att medlemsstaterna vidtar ensidiga lagstiftningsakter.84 

 

Principen från Costa mot ENEL utvecklades vidare i målet Simmenthal II85 och EU-domstolen 

uttalade att nationella domstolar har en skyldighet att ge full effekt åt EU-rätten och därmed 

åsidosätta motstridande nationella bestämmelser, oavsett om de tillkommit senare i tiden. 

Domstolen förklarade således att EU-rättens företräde förhindrar nya nationella lagar som är 

oförenliga med unionsrätten. Rättsakter som bedöms vara oförenliga med EU-rätten är inte 

formellt ogiltiga men medlemsstaterna har en skyldighet att upphäva eller ändra dem, vilket i 

praktiken bör ha samma effekt.86  

 

I några domar har EU-domstolen framhävt att nationella domstolar är skyldiga att självmant, 

ex officio, beakta vissa EU-rättsliga bestämmelser med direkt effekt. Enligt Bernitz bör detta 

knappast ha förändrat förfarandet i förvaltningsrätt och indispositiva tvistemål där 

huvudprincipen i svensk rätt är jura novit curia.87  

 

3.1.2 EU-rättens krav på effektiva rättsmedel 

Eftersom utgångspunkten är att medlemsstaterna tillämpar sina egna processregler när mål om 

EU-rätten aktualiseras, ställer EU-rätten krav på de nationella processreglerna. Nationell 

(process)rätt måste tillämpas på ett sätt som garanterar EU-rättens genomslag på nationell 

nivå. Artikel 19.1 FEU stadgar uttryckligen att medlemsstaterna är skyldiga att tillhandahålla 

de rättsmedel som krävs för ett effektiv domstolsskydd ”inom de områden som omfattas av 

unionsrätten”. 88  EU-rättens krav på genomslag gäller rättsmedel och sanktioner i en vid 

mening och påverkar talerätt, överklaganderätt, interimistiska åtgärder samt skadestånd.89 Har 

en enskild en rättighet så ska det således finnas ett lämpligt rättsmedel för att försvara denna 

rättighet inom den nationella processrätten. 90  Bernitz kallar detta principen om effektiva 

rättsmedel.91 Även om medlemsstaterna ska tillämpa sina egna processrättsliga regler har de i 

                                                 
84 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, p. 3; Bernitz, 2014, s. 101.  
85 Mål C-106/77, Simmenthal II.  
86 Mål C-106/77, Simmenthal II, p. 21 och 24; Bernitz, 2014, s. 101 f.  
87 Bernitz, 2014, s. 102.  
88 Den svenska översättning är missledande och skiljer sig från den engelska som inte nämner överklaganden 

utan endast ”remedies”, se Bernitz, 2014, s. 133.  
89 Bernitz, 2014, s. 134. 
90 På latin ubi jus ibi remedium; Bernitz, 2014, s. 135; se Reichel, 2006, s. 127. 
91 Vissa kallar det effektivitetsprincipen som då har två betydelser, se Bernitz, 2014, s. 133. Denna uppsats 

använder dock effektivitetsprincipen endast i den definition som anges i uppsatsen. 
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praktiken ingen processautonomi utan EU-rätten har satt upp begränsningar främst i form av 

principer utvecklade i EU-domstolens rättspraxis. Fokus kommer här att läggas på 

likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen. De andra två principerna som ofta omnämns 

är principen om statsskadestånd92 och indirekt effekt.93 Som nämnts ovan är även nationella 

domstolar skyldiga att åsidosätta regler som strider mot EU-rätten. I Lucchini-målet 94 

stadgade EU-domstolen att en nationell domstol inte kan underlåta att besluta om återkrav i 

ett mål gällande statsstöd p.g.a. en nationell rättskraftsregel.  

 

Likvärdighetsprincipen innebär att rättsmedlen som står till buds för att utöva unionsrättens 

rättigheter inte får vara mindre förmånliga än vad som gäller för en likvärdig talan eller 

likvärdiga åtgärder som har sin grund i nationell rätt.95 Effektivitetsprincipen har sin grund i 

artikel 19.1 FEU och artikel 47.1 i rättighetsstadgan. Nationella bestämmelser, eller frånvaron 

av sådana, får inte göra det orimligt svårt eller omöjligt att utöva de rättigheter som följer av 

EU-rätten.96 Det får således inte finnas nationella begränsningar som försvårar EU-rättens 

effektiva verkan.97 

 

Tillämpat på olagligt statsstöd i relation till de svenska reglerna innebär principerna att 

nationella domstolar måste använda tillräckliga och effektiva rättsmedel, överse att en 

överträdelse av genomförandeförbudet får alla lämpliga rättsliga konsekvenser samt att en 

domstol är skyldig att hindra utbetalning.98  

 

3.2 Svenska processrättsliga principer 

3.2.1 Dispositionsprincipen och officialprövning 

Till skillnad från förhandlingsprincipen som inrymmer alla regler som ger parterna möjlighet 

att vara verksamma i processen, inrymmer dispositionsprincipen enligt Ekelöf sådana regler 

som föreskriver att rätten ska eller kan företa viss processhandling endast på yrkande av en 

part, båda eller ingen. 99  Dispositionsprincipens regler är således en delmängd av 

                                                 
92 Mål C-6, 9/90, Francovich.  
93 Mål 14/83, Von Colson; Bernitz, 2014, s. 134.  
94 Mål C-119/05, Lucchini.  
95 Bernitz, 2014 s. 133.  
96 Principen har sin grund i bl.a. mål 33/76, Rewe, p.5 och har utvecklats av EU-domstolen genom ett stort antal 

avgöranden, exempelvis mål C-261/95, Palmisani, p. 27 och mål C-300/04, Eman och Sevinger, p. 67.  
97 Bernitz, 2009-2010, s. 477 ff.  
98 Kommissionens tillkännagivande, p. 28 och p. 30; mål C-354/90, FNCE, p 12; mål C-39/94, SFEI, p. 40; mål 

C-199/06, CELF I, p. 41 och 52.  
99 Ekelöf, 2002, s. 56; Ekelöf, 1956, s. 258, 262 f. och 266.  
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förhandlingsprincipens regler. 100  Dispositionsprincipen kan sägas vara en ”karaktäristik av 

att parterna har möjlighet att disponera över sitt rättsläge i process på sådant sätt att deras 

inbördes rättsliga positioner förändras.” 101  Ekelöf menar att den processuella 

dispositionsrätten bör stå i samklang med den förfoganderätt parterna har på det civilrättsliga 

planet. Han utvecklar detta genom ett resonemang om att processinstitutet är ett av många 

medel som medborgare kan använda sig av för att tillvarata sina (ekonomiska) intressen.102 

 

Motsatsen till dispositionsprincipen är att domstolen självmant, ex officio, företar eller 

underlåter att företa processhandlingar oberoende av vad parterna yrkat. 103  Domstolens 

möjligheter och skyldigheter att på detta sätt aktivt påverka tvistefrågors utformning har av 

Westberg samlats under begreppet officialprövning. 104  Westberg nämner även allmänna 

officialintressen vilket är intressen som gäller samtliga medborgare, dvs. intressen som rör 

samhällsstrukturen i socialt eller ekonomiskt hänseende. 105  Officialintressen är sådana 

intressen som domstolen genom sin officialprövning kan eller bör skydda.106 

 

Dispositiva tvistemål, mål vari förlikning om saken är tillåten, präglas i stor utsträckning av 

dispositionsprincipen. 107  Rätten får inte självmant ta upp mål enligt 13 kp. 4 § 

rättegångsbalken (RB) och enligt 17 kap. 3 § RB inte heller tilldöma en part mer än vad denne 

yrkat på eller döma på andra grunder än de som åberopats. Omständigheter som inte 

åberopats av part får således inte tas med i bedömningen. Dock behöver inte lagrum 

formligen åberopas.108  

 

I indispositiva tvistemål, mål där förlikning om saken inte är tillåten, finns utrymme för 

domstolen att tillämpa en aktivare processföring. I sådana mål har domstolen exempelvis 

befogenhet att självmant begära in bevis enligt 35 kap. 6 § RB. 17 kap. 3 § 1 st. RB stadgar att 

”dom må ej givas över annat eller mera än vad part i behörig ordning yrkat.” Huruvida detta, 

att domstolen är bunden av parts yrkande, även gäller vid indispositiva tvistemål är inte 

                                                 
100 Andersson, 1999, s. 167.  
101 Andersson, 1999, s. 170.  
102 Andersson, 1999, s. 184; Ekelöf/Boman, 1990, s. 38, se också SOU 1982:26 s. 111.  
103 Ekelöf, 2002, s. 56.  
104 Westberg, 1988, s. 23.  
105 Westberg, 1988, s. 45 f.; Andersson, 1999, s. 186 f.  
106 Westberg, 1988, s. 44.  
107 Ekelöf, 2002, s. 59.  
108 Se NJA 1993 s. 3 där domstolen stadgade att rätten är fri att tillämpa andra rättsregler än de som formligen 

åberopats.  
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självklart med tanke på förfarandets karaktär. Att domstolen skulle vara bunden av parts 

yrkande även vid indispositiva tvistemål finner dock stöd i paragrafens ordalydelse. Enligt 

processlagsberedningen borde 17 kap. 3 § 1 st. RB tillämpas i indispositiva tvistemål, men 

domstolen kan på grund av särskilda föreskrifter vara skyldig att pröva vissa frågor oavsett 

om part har yrkat det eller inte.109 Det finns dock inga undantagsföreskrifter som undantar 

indispositiva tvistemål från skyldigheten i 17 kap. 3 § 1 p. RB.110 Vid indispositiva tvistemål 

belastas parterna inte med någon åberopsbörda utan domstolen kan oberoende av åberopande 

lägga rättsfakta till grund för ett avgörande enligt e contrario tolkning av 17 kap. 3 § 2 st. 

RB.111 

 

I dispositiva tvistemål, som i stor utsträckning präglas av dispositionsprincipen, grundar 

domstolen sitt avgörande på de omständigheter som parterna åberopar. Detta kan leda till att 

domen bygger på andra omständigheter än de faktiska omständigheter som föreligger mellan 

parterna.112 De uttryckliga handlingar eller den underlåtenhet som parterna kan vidta kallas av 

Andersson för partsdispositioner. De kan vara medvetna eller omedvetna, vilket får 

konsekvensen att det inte endast är positivt för en part att själv välja vad som blir grund för 

domslut eftersom enskilda inte alltid har full kunskap om rätten. Parterna får då själva bära 

konsekvenserna av sin försummelse eller förbedömning.113  

 

 

 

  

                                                 
109 SOU 1938:44, s. 214.  
110 Westberg, 1988, s. 82.  
111 Andersson, 1999, s. 185.  
112 Andersson, 1999, s. 168 f.  
113 Andersson, 1999, s. 169.  
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4 Möjligheter till talerätt i svenska statsstödsmål  
 

Enskilda som inte är stödgivare och därför inte kan väcka talan med stöd av statsstödslagen 

har ändå talerätt enligt genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF:s direkta effekt. En 

stödgivare som vill väcka annan talan än om återbetalning måste också hitta andra vägar till 

domstol. Ett exempel för båda dessa situationer är NJA 2009 s. 625 där en konkurrent väckte 

en förbudstalan. Högsta domstolen fann att allmän domstol var rätt forum. Rättsfallet och dess 

konsekvenser diskuteras nedan i 4.2. En annan möjlighet för den här kategorin är lagprövning 

och förvaltningsbesvär enligt KL respektive FL. Innan statsstödslagens ikraftträdande var 

statsstödsmålen i de flesta fall hänvisade till dessa. Denna möjlighet finns fortfarande och 

dess relevans och konsekvenser idag diskuteras i 4.3.  

 

Det finns även icke uttryckta möjligheter, exempelvis genom att kringgå reglerna om statsstöd 

och istället väcka talan enligt andra regler. Ett sådant exempel är mål RÅ 2005 ref. 10 där 

talan väcktes angående offentlig upphandling även om avtalet ifråga skulle kunna innebära 

statsstöd. I målet fick Nyköpings kommun ”marknadsföringsinsatser” av flygbolaget Ryanair 

i utbyte mot 55 miljoner kr under en 10 års period. Domen i målet blev att kommunens 

upphandling av dessa marknadsföringstjänster skulle göras om.  

 

Rättegångsbalken innehåller endast två taleformer. Dessa är fullgörelsetalan enligt 13 kap. 1 § 

RB och fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB. Fullgörelsetalan innebär att käranden yrkar att 

svaranden ska fullgöra något, vanligtvis en fordran. Fastställelsetalan är talan som väckts för 

att ett visst rättsförhållande mellan parterna ska fastställas. Förbudstalan existerar således inte 

i rättegångsbalken utan grundar sig på genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF. 

Förfarandet i ett sådant mål ska dock grundas på nationella processrättsliga regler.  

 

Taleberättigade kan delas upp i två kategorier; stödgivare som för talan om återbetalning 

vilket diskuteras i 4.1, och övriga enskilda eller stödgivare som för annan talan än talan om 

återbetalning vars talerättsmöjligheter behandlas i 4.2–3.   

 

4.1 Talan enligt statsstödslagen 

Talerätten enligt 6 § statsstödslagen är som ovan nämnt förbehållen för stödgivare som väcker 

talan om återbetalning. 7 § statsstödslagen stadgar att förfarandet vid indispositiva tvistemål 

ska tillämpas. Statsstödslagens regler om talerätt skapar problem, eftersom de utesluter andra 
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enskilda och andra taleformer även om dessa har rätt att föra talan enligt EU-rätten. Att 

enskilda har rätt att föra talan framgår av artikel 108.3 FEUF:s direkta effekt och att 

förbudstalan ska vara möjligt återfinns i kommissionens tillkännagivande.114  

 

4.1.1 Konsekvenser  

Den största konsekvensen av statsstödslagens regler gällande talerätt är frågan vad som 

händer med övriga taleberättigades möjligheter att föra talan. Om endast den som beslutat om 

stödåtgärden kan väcka talan om dess återbetalning, hur ofta kommer detta egentligen ske? 

Det får antas, även om det är naivt, att stödgivaren har gett stödet i tron om att det är lagligt 

och inte behöver anmälas enligt genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF. I annat fall vet 

stödgivare och stödmottagare att stödåtgärden borde anmälas men väljer att inte göra det. I 

båda dessa fall, som är lika sannolika och utesluter alternativa möjligheter, är det i min 

mening troligast att det är en konkurrent som kommer att uppmärksamma både kommissionen 

och de inblandade om stödåtgärdens karaktär och eventuellt olaglighet.   

 

4.1.1.1 Relevans  

Statsstödslagens talerättsmöjligheter har egentligen endast relevans för en grupp sökande och 

för en form av talan. Lagen i sig är dock väldigt relevant, eftersom det är den enda lagen som 

uttalat gäller för statsstöd och den är sannolikt den första lagen som enskilda lekmän och även 

jurister hittar då de försöker finna gällande rätt inom statsstöd. Att denna då inte tar upp 

övriga enskildas talerättsmöjligheter orsakar troligtvis förvirring.   

 

4.1.1.2 Konsekvenser i relation till statsstödsreglernas syfte 

Det dispositiva tvistemålsförfarandet ger domstolen möjlighet att aktivt påverka utgången i 

målet och därmed på bästa sätt skydda konkurrensen som enligt min mening är syftet med 

statsstödsreglerna. Genom att skydda konkurrensen från snedvridning skyddar domstolen 

även konkurrenter som, trots att de inte är part i en process enligt statsstödslagen, ändå 

påverkas av utgången i målet.  

 

4.1.1.3 Konsekvenser av det processrättsliga förfarandet  

Det processrättsliga förfarandet, som enligt 7 § statsstödslagen är ett indispositivt 

tvistemålsförfarande, innebär som nämnts ovan att domstolen kan använda en mer aktiv 

processföring och inte är bunden av de omständigheter som parterna för fram. Domen kan 

                                                 
114 Kommissionens tillkännagivande p. 28.  
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således så långt det är möjligt grundas på de faktiska omständigheterna som uppstått i målet. 

Detta är viktigt eftersom parterna är just stödgivare och stödmottagare och det är inte orimligt 

att anta att de endast motvilligt återbetalar stödet. Ifråga om domstolen är bunden av parternas 

yrkande, finns inga föreskrifter som undantar indispositiva tvistemål från skyldigheten i 17 

kap. 3 § 1 st. RB. Däremot har EU-domstolen i målet Residex Capital IV uttalat att den åtgärd 

som är minst ingripande ska tillämpas. 115  EU-rättens företräde bör ge konsekvensen att 

svenska domstolar kan frångå parternas yrkande och välja en åtgärd som är mindre 

ingripande. Nationella domstolar har en skyldighet att åsidosätta nationella regler som strider 

mot EU-rätten och enligt effektivitetsprincipen även sådana regler som hindrar de rättigheter 

enskilda har p.g.a. EU-rätten. 17 kap. 3 § 1 st. RB borde således, enligt min mening, tolkas 

som att domstolarna inte är bundna av parternas yrkande. Domstolen ska välja den minst 

ingripande åtgärden som på bästa sätt skyddar konkurrensen och genom detta uppfyller 

domstolen den aspekten av syftet med statsstödsreglerna.  

 

4.2 Talan i allmän domstol enligt NJA 2009 s. 625 

4.2.1 NJA 2009 s. 625 

NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Nya Destination Stockholm) 

väckte talan mot Stockholms kommun och Stockholms Stadshus AB för att dessa vid vite 

skulle förbjudas att tilldela, utbetala eller på annat sätt överföra ekonomiskt stöd till det 

kommunala bolaget Stockholm Visitors Board AB (Visitors Board). Nya Destination 

Stockholm anförde som grund till sina yrkanden att svaranden lämnat understöd på ca 200 

miljoner kr till Visitors Board utan att kommissionen underrättats om stödet. Stödet var därför 

enligt Nya Destination Stockholm vara olagligt och Nya Destination Stockholm skulle således 

ha de talerättigheter som genomförandeförbudets direkta effekt ger upphov till. Svaranden 

yrkade att Nya Destination Stockholms talan skulle avvisas, bland annat på den grund att 

allmän domstol inte var behörig att pröva frågan.  

 

Tingsrätten företog avvisandet till särskild prövning. Frågan i målet var således om allmän 

domstol var behörig att pröva Nya Destination Stockholms talan, det vill säga en 

tredjepartstalan som grundar sig på rättigheterna i genomförandeförbudets direkta effekt.  

 

                                                 
115 Mål C-275/10, Residex Capital IV, p. 46, 48–49. 
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Högsta domstolen anförde att allmän domstol i allmänhet är behörig att pröva en tvist som 

gäller skadestånd eller tvist med syfte att förhindra ytterligare skada. Nya Destination 

Stockholm har väckt talan för att förhindra att bolaget drabbas av ytterligare skada. I avsaknad 

av lag eller annan författning som utpekar annan domstol som ensamt behörig, fastslog 

Högsta domstolen att det ankommer på allmän domstol att pröva Nya Destination Stockholms 

talan.  

 

Lokutionen ”ytterligare skada” väcker frågan om en skada redan måste vara skedd eller om 

det går att väcka en förbudstalan redan vid misstanke om skada.116 Det faktum att svensk 

processrätt i allmänhet tillåter förbudstalan innan oönskat beteende inletts, talar för att skada 

inte behöver ha uppkommit för att väcka förbudstalan i mål som rör potentiella statsstöd.117 

Det väcker även frågan om vem denna ”ytterligare skada” ska drabba. Domstolen godkänner 

Nya Destination Stockholms talan som syftar till att bolaget själv ska undvika att drabbas av 

ytterligare skada. Huruvida detta är ett krav för talerätt, att den enskilde själv riskerar att 

drabbas av ytterligare skada, eller om lokutionen kan tolkas mer vitt, som att talan kan syfta 

till att förhindra att samhället/konkurrensen/marknaden drabbas av ytterligare skada, är oklart.  

 

4.2.2 Konsekvenser 

Statsstödslagen stadgar att reglerna vid indispositiva tvistemål ska tillämpas ifråga om 

återkrav och återbetalning av statsstöd. NJA 2009 s. 625 som rör förbudstalan i statsstödsmål 

fastslår domstolen endast att allmän domstol är rätt forum. I och med att Högsta domstolen 

inte anger vilket förfarande som ska tillämpas, bör förfarandet vid dispositiva tvistemål gälla 

som huvudregel och följande analys kommer utgå från det antagandet. En sådan process 

skiljer sig mot det indispositiva förfarandet som stadgas i statsstödslagen. 

 

4.2.2.1 Relevans  

Eftersom både statsstödslagen samt KL och FL som diskuteras nedan har begränsade 

talerättsmöjligheter, har NJA 2009 s. 625 med sin förhållandevis obegränsade talerätt stor 

relevans. Rättsfallet har dock till min vetskap ännu inte diskuterats eller refererats i ett nytt 

rättsfall så dess rättsliga konsekvenser är endast spekulativa.  

 

                                                 
116 Nordefeldt, 2011, s. 53.  
117 Fitger, 2013, 13:1.  
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4.2.2.2 Konsekvenser i relation till statsstödsreglernas syfte 

I statsstödsmål är det inte endast parterna som bär konsekvenserna av utgången i målet. Syftet 

med statsstödsreglerna och med möjligheten att väcka talan om potentiella statsstöd är inte att 

skipa rättvisa mellan parterna, utan att skydda konkurrensen och på så sätt även den inre 

marknaden.118 Statsstödsreglernas syfte går att relatera till allmänna officialintressen, som är 

sådana intressen som rör samhället i stort och som domstolen bör skydda. Syftet med talan i 

domstol om statsstöd verkar i min mening vara att skydda just samhället och konkurrensen i 

stort. Det är därför viktigt att målet blir grundligt utrett på grunder som i så stor utsträckning 

som möjligt liknar de faktiska omständigheterna och inte endast på de grunder som parterna 

väljer att lägga fram. På samma sätt strider förlikning sannolikt mot statsstödsreglernas syfte. 

Syftet är inte att parterna och deras tvist ska komma till en lösning, utan syftet är att en 

snedvridning av konkurrensen ska åtgärdas.  

 

4.2.2.3 Konsekvenser av det processrättsliga förfarandet  

Ett dispositivt förfarande har många konsekvenser för hur domstolsprocessen ska föras. Ett 

sådant exempel är att domstolen är bunden av de omständigheter som parterna för fram. Om 

parterna i målet är stödgivare och stödmottagare är det inte långsökt att anta att de inte gärna 

lägger fram alla faktiska omständigheter. Domen skulle i sådana fall grundas på selektivt 

valda grunder, vilket sannolikt strider mot syftet med statsstödsreglerna. Talerättsmöjligheten 

i NJA 2009 s. 625 kommer dock aktualiseras i framförallt mål mellan konkurrent och 

stödgivare eller stödmottagare. I dessa mål, där parterna faktiskt har motstående intressen, 

kommer sannolikt grunderna för domen vara snarlika med de faktiska omständigheterna och 

därmed inte skada syftet med statsstödsreglerna i samma omfattning som det förstnämnda 

scenariot.  

 

Enligt 17 kap. 3 § 1 st. RB är domstolen bunden av parternas yrkanden men med samma 

argumentation som i i 4.1.1.3 bör domstolen kunna välja den minst ingripande åtgärden 

istället för partens yrkande. Detta följer av Residex Capital IV och EU-rättens företräde. Trots 

att de har en skyldighet att göra det betyder detta inte att domstolarna faktiskt kommer att 

göra det. Det företräde EU-rätten har i teorin får inte nödvändigtvis samma genomslag i 

praktiken.  

 

                                                 
118 Mål C-275/10, Residex Capital IV, p. 34. 
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I dispositiva tvistemål kan parterna förlikas om saken. I vanliga tvister skyddar parterna var 

sitt motsatt intresse men detta är oftast inte fallet i statsstödsmål då det är sannolikt att varken 

stödmottagare eller stödgivare vill att stödet ska återbetalas. Att parter som skyddar samma 

intresse kan förlikas över utgången i målet, är uppenbart olämpligt i mål gällande statsstöd. 

Medlemsstater är skyldiga att vidta åtgärder för att den snedvridning av konkurrensen som 

uppstått ska åtgärdas och om parterna kan förlikas har en sådan åtgärd inte skett. Ett 

dispositivt förfarande kommer dock tillämpas i framförallt tvister mellan tredje man och 

stödgivare eller stödmottagare men även i sådana tvister får förlikning konsekvenser som inte 

känns lämpligt i fråga om statsstöd. För att en snedvridning ska åtgärdas bör det krävas att 

den görs ogjord, vilket ifråga om återbetalning borde innebära att hela stödbeloppet 

återbetalas. Att konkurrent och exempelvis stödgivare kommer överens om ett belopp behöver 

inte innebära att det är ett belopp som helt återställer snedvridningen av konkurrensen.  

 

I och med att talan är väckt lär kommissionen uppmärksamma stödåtgärden. Det kan således 

få konsekvensen att förlikningen blir irrelevant eftersom kommissionen kan starta ett 

granskningsförfarande oavsett utgången i målet och eventuellt beslutar om återbetalning. En 

förlikning skulle således endast få tillfälliga konsekvenser. Det lär dock finnas omständigheter 

där kommissionen inte underrättas om stödåtgärden trots att talan har väckts i domstol och 

konkurrensen riskerar då att fortsätta vara snedvriden om parterna kan förlikas om saken.  

 

Ett dispositivt förfarande i statsstödsmål får sannolikt konsekvenser som är oönskade och som 

skapar möjligheter att inte återställa snedvridningen av konkurrensen. Det är därför min åsikt 

att ett dispositivt tvistemålsförfarande är otillräckligt för att tillgodose EU-rättens krav på 

svensk processrätt. Nästa gång en domstol prövar frågan om talan med beaktande av NJA 

2009 s. 625 är det dock tämligen troligt att kommer de fram till att förfarandet ska vara ett 

indispositivt förfarande eller åtminstone ha indispositiva inslag för att uppfylla EU-rättens 

krav.  

 

4.3 Förvaltningsrättslig talan 

Innan NJA 2009 s. 625 och statsstödslagen var lagprövning enligt KL och förvaltningsbesvär 

enligt FL den vanligaste vägen för att väcka talan om stödåtgärder. Överklaganden inom 

förvaltningsrätten utgår från vad som är ett beslut och om det i så fall är ett överklagbart 

beslut. Både överklagan enligt 10 kap. KL och 22 § FL överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 10 kap. 1 § KL respektive 22 a § FL.  



31 

 

 

4.3.1 Lagprövning enligt kommunallagen 

Det är inte bara statsstödsreglerna på EU-nivå och statsstödslagen som förbjuder vissa stöd till 

enskilda näringsidkare. I 2 kap. 8 § KL framgår att kommuner eller landsting får främja 

näringslivet men att de endast får ge bidrag om synnerliga skäl föreligger. Sådana synnerliga 

skäl kan t.ex. vara att ekonomiskt stödja glesbygd för att uppehålla ett visst mått av 

kommersiell service. 119  Till skillnad från reglerna om statsstöd, som reglerar att de 

stödåtgärder som uppfyller vissa kriterier är olagliga, är utgångspunkten enligt KL att alla 

stöd till enskilda näringsidkare är förbjudna. Det finns ingen tillsynsmyndighet kopplad till 

förbudet, utan enskilda som vill ingripa mot stödåtgärder enligt KL är hänvisade till 

lagprövningen enligt 10 kap. KL.  

 

Då statsstöd ofta ges av kommun eller landsting, har reglerna om överklagande enligt 10 kap. 

KL varit väldigt centrala för statsstödsmål. En överklagan enligt 10 kap KL kallas 

lagprövning eller kommunalbesvär. Beslut av kommunfullmäktige, nämnd eller 

partsammansatt organ, förbundsstyrelsen etc är enligt 10 kap. 2 § KL överklagbart. Enligt 

samma paragraf är dock beslut av rent förberedande eller rent verkställande art inte 

överklagbara. 

 

Enligt 10 kap. 1 § KL är det endast medlemmar av kommunen eller landstinget ifråga som har 

rätt överklaga ett beslut.120 Medlemmar definieras enligt 1 kap. 4 § KL och innefattar den som 

är folkbokförd inom kommunen, äger fast egendom inom kommunen eller betalar 

kommunalskatt där. Medlem i ett landsting är de som är medlem i en kommun inom 

landstinget. Alla medlemmar får överklaga alla överklagbara beslut, oavsett om beslutet ifråga 

berör medlemmen eller inte.121 Ett beslut kan överklagas inom tre veckor efter det att beslutet 

kommit upp på kommunens anslagstavla.122  

 

4.3.2 Förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen  

Om ett beslut inte kan överklagas enligt KL kan det fortfarande överklagas genom 

förvaltningsbesvär enligt 22 § FL, om det är ett överklagbart förvaltningsbeslut. 13-30 §§ FL 

får inte tillämpas om överklagande enligt 10 kap. KL är möjlig, dvs. att det är ett beslut fattat 

                                                 
119 Se exempelvis RÅ 1979 Ab 14. 
120 10 kap. 1 § KL.  
121 Norderfeldt, 2011, s. 50; 10 kap. 1 § KL innehåller inget sådant villkor.  
122 10:6 KL.  
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av kommun eller landsting. KL är här lex specialis och har enligt 3 och 31 §§ FL företräde om 

den är tillämplig. Ett överklagande ska ha inkommit till berörd myndighet inom tre veckor 

efter det att den klagande fick del av beslutet, enligt 23 § FL och 6 a § 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL).  

 

Förvaltningsbeslut är ett uttalande av en myndighet varigenom myndigheten vill påverka 

antingen enskilda eller myndigheter.123 Beslut som är fattade under handläggningen av ett 

ärende, dvs. beslut som inte innebär att målet avgörs, får enligt 34 § FPL endast väckas talan 

emot i samband med talan mot beslut i själva målet. Någon allmän bestämmelse om 

förvaltningsbeslutens överklagbarhet finns inte i FL, men återfinns i vissa 

specialförfattningar. Vad som är överklagbart regleras av principer bildade i rättspraxis.124 För 

att ett beslut ska vara överklagbart ska det ha en rättspåverkan eller en faktisk påverkan på 

den/de beslutet riktar sig till.125 Myndigheten ifråga måste i regel även förfoga över medel för 

att genomdriva sin vilja för att beslutet ska vara överklagbart.126 

 

Ett förvaltningsbeslut får enligt 22 § FL överklagas av den beslutet angår, om beslutet gått 

denne emot och beslutet är överklagbart. Rätten till överklagande tillkommer i första hand den 

som haft partsställning i förfarandet hos den beslutande myndigheten eftersom beslutet av 

naturliga skäl angår denne och det finns ingen anledning att överklaga om beslutet inte gått 

denne emot.127 De besvärliga avvägningsfallen är de enskilda som inte har partsställningen 

men som ändå möjligtvis berörs av beslutet. Utgångspunkten i en sådan bedömning är att de 

rättsliga och faktiska konsekvenserna påverkar personen ifråga samt att det intresse den 

klagande företräder ”på något sätt erkänts av rättsordningen”.128 

 

Ett beslut om finansiellt stöd, vilket sannolikt innefattar beslut om statsstöd, är till sin natur ett 

förvaltningsbeslut och är i princip alltid överklagbart.129 I statsstödsfrågor borde därför en 

konkurrent vara en person som beslutet berör. Den som inte är konkurrent har ändå bedömts 

                                                 
123 Se Strömberg och Lundell, 2011, s. 199.  
124 Strömberg och Lundell, 2012, s. 197.  
125 Strömberg och Lundell, 2011, s. 199. 
126 Strömberg och Lundell, 2012, s. 199; se RÅ 1973:17, RÅ 1997:74 och RÅ 2007:7.  
127 Strömberg och Lundell, 2012, s. 202.  
128 Strömlund och Lundell, 2012, s. 203; Norderfeldt, 2011, s. 51; se t.ex. RÅ 1994 ref. 82.  
129 Norderfeldt, 2011, s. 51.  
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ha talerätt/rätt att överklaga om beslutet ändå har ansetts beröra bolagets intresse130 eller om 

de haft ett ”beaktansvärt intresse”131 att få beslutet prövat.  

 

4.3.3 Förvaltningsprocessens förfarande 

Lagprövning enligt 10 kap. KL och förvaltningsbesvär enligt 22 § FL lämnas in till allmän 

förvaltningsrätt. De processuella reglerna återfinns därför i FPL enligt 1 §. Enligt 29 § FL får 

dom inte gå utöver vad som yrkats men om särskilda omständigheter föreligger får rätten 

”även utan yrkande besluta till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för motstående 

enskilt intresse”. Domen ska grundas på innehållet i handlingarna och vad som övrigt 

förekommer i målet, enligt 30 § 1 st. FPL.  

 

En överklagan enligt KL är endast en laglighetsprövning vilket innebär att endast beslutets 

laglighet prövas och att förvaltningsrätten endast kan helt eller delvis upphäva beslutet och 

eventuellt återförvisa det till tidigare instans.132 Något annat beslut får inte sättas i dess ställe 

enligt 10 kap. 8 § 2 st. KL. Till skillnad från laglighetsprövning enligt 10 kap. KL, kan vid 

bifall till förvaltningsbesvär enligt 22 § FL besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet 

utan även ändra dess innehåll.133 Vid en sådan lämplighetsprövning ska domstolen se till 

syftet bakom den aktuella lagen och fatta ett ändamålsenligt beslut som tillgodoser detta 

syfte.134  

 

4.3.4 Konsekvenser 

På grund av de begränsningar som finns för talerätt i KL och FL kan det diskuteras om denna 

möjlighet ensam uppfyller EU-rättens krav på enskildas talerätt. I både KL och FL är tiden för 

överklagan endast tre veckor och enligt KL är det endast medlemmar som har talerätt. Det är 

KL som är mest relevant med tanke på att det framförallt är kommuner som ger finansiella 

bidrag till företag samt att FL inte ska tillämpas om KL är tillämplig. Detta har varit ett 

frågetecken i frågan om Sverige uppfyller EU-rättens krav på talerätt i statsstödsmål.135 Vid 

lagprövning finns i praktiken inga svårigheter rörande vad som är ett beslut respektive 

överklagbart beslut eftersom nästan allt som beslutas inom kommun och landsting faller under 

dessa kategorier. Det stora problemet för enskildas talerätt enligt KL och FL är det som 

                                                 
130 RÅ 1994 ref. 30. 
131 RÅ 2006 ref. 9.  
132 Se 10 kap. 8 § 1 st. KL; Lindquist och Losman, 2013, s. 269 f.  
133 Strömberg och Lundell, 2011, s. 182.  
134 Ragnemalm, 2014, s. 114 f.  
135 Norderfeldt, 2011, s. 46.  
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nämnts ovan: den korta tidsperioden. Det kan diskuteras om tre veckor samt att beslutet 

endast behöver publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i praktiken gör det väldigt 

svårt att överklaga beslut, vilket strider mot effektivitetsprincipen. Det kräver att den enskilda 

är ordentligt uppmärksam på det som bestäms inom kommun och landsting, och det kan 

diskuteras om detta är ett rimligt krav.  

 

4.3.4.1 Relevans 

I och med statsstödslagen och NJA 2009 s. 625, är lagprövning och förvaltningsbesvär 

förhållandevis irrelevanta och överflödiga för mål gällande statsstöd. Denna talerättsmöjlighet 

var dock sannolikt den mest använda, p.g.a. av sin karaktär och lättillgänglighet, innan NJA 

2009 s. 625 och införandet av statsstödslagen. Eftersom statsstödslagens talerättsmöjligheter 

är begränsade till stödgivare och talan om återbetalning och NJA 2009 s. 625 är relativt 

okänd, är det rimligt att anta att konkurrenter och andra enskilda kommer fortsätta att söka sig 

till förvaltningsrätt för sina överklaganden. Det är därför rimligt att anta att lagprövning och 

förvaltningsbesvär fortfarande är relevant.  

 

4.3.4.2 Konsekvenser i relation till statsstödsreglernas syfte 

Alla enskilda har rättigheter enligt genomförandeförbudet i artikel 108.3 FEUF och artikelns 

direkta effekt ger dessa talerätt inför nationella domstolar. KL har dock en talerätt med 

territoriell begränsning medan statsstödsreglerna, vars syfte är att skydda konkurrensen från 

snedvridning, påverkar statligt stöd på en marknadsmässig och samhällelig nivå.  En 

konkurrent kan påverkas av ett beslut fattat av en annan kommun än den där konkurrenten är 

medlem, men har då ingen möjlighet att påverka eller överklaga beslutet. Lagprövning har 

därför i relation till statsstöd begränsningar för talerätt som i vissa fall strider mot 

effektivitetsprincipen.  

 

4.3.4.3 Konsekvenser av det processrättsliga förfarandet  

Med beaktande av Residex Capital IV136 och 29 § andra meningen FPL som stadgar att rätten 

utan yrkande får besluta till det bättre för en enskild om det kan ske utan men för motstående 

intresse, kan det finnas en skyldighet för förvaltningsdomstolen att istället för återbetalning 

döma till den minsta ingripande åtgärden. En sådan åtgärd skulle kunna vara en förbudstalan. 

Sådan diskretion från domstolens sida är dock inte möjligt vid en lagprövning enligt KL, 

eftersom detta endast är en laglighetsprövning och domstolen kan därför bara helt eller delvis 

                                                 
136 Mål C-275/10, Residex Capital IV, p. 46, 48–49. 
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upphäva beslutet. Gällande förvaltningsbesvär enligt FL har dock domstolen möjlighet till en 

mer aktiv processföring och ska beakta syftet med den aktuella lagen, i det här fallet 

statsstödslagen och de EU-rättsliga reglerna om statsstöd.  

 

4.3.4.4 Verkställighet av förvaltningsrättens domar 

Ett problem som uppstår när en enskild väljer att väcka talan om statsstöd i förvaltningsrätt är 

vilken rättsverkan en sådan dom har. I NJA 2013 s. 413 överklagade en enskild en 

försäkringskassas beslut om återbetalning till förvaltningsrätt. Förvaltningsrätten biföll den 

enskildes överklagan på så sätt att beloppet sänktes. Försäkringskassan ansökte om 

verkställighet av förvaltningsrättens dom hos Kronofogdemyndigheten som avslog ansökan 

varvid Försäkringskassan överklagade avslagsbeslutet till tingsrätt. När målet kom upp i 

Högsta domstolen ställdes domstolen inför frågan ifall en dom från förvaltningsrätt som 

grundar sig på ett myndighetsbeslut om återbetalning ska vara en exekutionstitel såsom 

fastslagits i det tidigare rättsfallet NJA 1991 s. 363. En exekutionstitel är en skriftlig handling 

som enligt lag får läggas till grund för verkställighet.137 En dom är endast verkställbar om 

betalningsskyldigheten kommer till klart uttryck. 138  Förvaltningsprocessen har genomgått 

flera reformationer sedan 1991, exempelvis att förfarandet i förvaltningsdomstol numera är en 

tvåpartsprocess. Processen är således inte, till skillnad från 1991, en fortsättning på 

förvaltningsförfarandet. Enligt Högsta domstolen kan en försäkringskassas beslut om 

återbetalning inte anses utgöra ett bindande förvaltningsbeslut., Enligt 3 kap. 1 § 1 st. 6 p. 

utsökningsbalken (UB) är ett beslut från förvaltningsmyndighet endast verkställbart om det 

finns en särskild föreskrift som stadgar det. Någon sådan föreskrift finns inte för en 

försäkringskassas beslut om återbetalning utan ett sådant beslut ska närmast ses som ett s.k. 

partbesked där försäkringskassan endast konkretiserar och preciserar att de har funnit att 

förutsättningar för återbetalning uppfyllda. Ett sådant beslut kan således inte innefatta en 

betalningsskyldighet i den mening som avses i 1 kap. 1 § UB. När en enskild sedan 

överklagar beslutet bestäms ramarna för domstolsprövningen av beslutet och den enskildes 

yrkande, enligt 29 § FL. Myndigheten kan inte ändra sin talan i domstol, utan dess talan går 

endast ut på att de motsätter sig eller medger överklagandet. Högsta domstolens dom blev 

därför att eftersom myndighetsbeslutet inte innebär en betalningsskyldighet kan således inte 

yrkandet innebära en sådan skyldighet, och därmed inte heller domen. En dom från 

                                                 
137 Heuman, 2014, s. 122. 
138 Heuman, 2014, s. 122; NJA 1991 s. 363.  
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förvaltningsrätt som grundar sig på ett överklagande av ett myndighetsbeslut som inte innebär 

en betalningsskyldighet enligt 1 kap. 1 § UB utgör därför inte en verkställbar exekutionstitel.  

 

Högsta domstolens resonemang ger enligt Heuman uttryck för en avvägning mellan 

effektivitet och rättssäkerhet. Det avgörande är således en avvägning mellan strävanden att 

göra verkställighet effektiv och å andra sidan att upprätthålla den processuella 

rättsgrundsatsen i 29 § FPL som innebär att domstolsprövning inte får gå utöver vad som 

yrkats i målet.139  

 

Eftersom stödgivare, dvs. kommun, landsting eller stat, redan har en lättillgänglig 

talerättsmöjlighet i statsstödslagen, ter det sig sannolikt att lagprövning och 

förvaltningsbesvär i första hand kommer att utnyttjas av konkurrenter (tredje man) eller 

stödmottagare som för talan om återbetalning eller förbud. Både lagprövning enligt KL och 

förvaltningsbesvär enligt FL inlämnas till förvaltningsdomstol enligt 10 kap. 5 § KL 

respektive 22 a § FL. De överklagar således myndighetens beslut att utfärda en stödåtgärd och 

yrkar återbetalning eller förbud att genomföra stödåtgärden. Till skillnad från NJA 2013 s. 

413 kan domstolen i ett sådant fall utfärda en dom som antingen avslår överklagandet eller 

som bifaller yrkandet om återbetalningen. Domen borde således kunna formuleras som ett 

betalningsföreläggande eftersom den grundar sig på en enskilds yrkande om överklagande, 

inte ett myndighetsbeslut som enligt Högsta domstolen i NJA 2013 s. 413 närmast är ett s.k. 

partsbesked. I statsstödsmål i förvaltningsrätt bör därför en dom kunna formuleras som en 

exekutionstitel som är verkställbar enligt 1 kap. 1 § UB eftersom den kan innehålla det 

betalningsföreläggande som yrkandet innebär. Prejudikatet i NJA 2013 s. 413 bör således inte 

innebära några hinder för verkställigheten av förvaltningsrättsliga domar i mål om statsstöd. 

För en dom som innehåller ett förbud att genomföra den aktuella stödåtgärden istället för en 

återbetalningsskyldighet finns inte heller något behov av verkställighet. 

  

                                                 
139 Heuman, 2014, s. 125.  
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5 Sammanfattande analys  
 

Det är min slutsats att en talan som handläggs genom ett indispositivt tvistemålsförfarande 

uppfyller de krav som EU-rätten ställer på det processuella förfarandet och är den lämpligaste 

förfarandetypen för statsstödsmål, eftersom den processuella flexibiliteten ger svenska 

domstolar möjlighet att skydda de officialintressen som föranleder statsstödsreglerna. 

Statsstödslagens begränsade talerättsmöjligheter kan dock innebära att lagen i den aspekten 

inte uppfyller EU-rättens krav. Det faktum att endast stödgivare har talerätt enligt 

statsstödslagen bidrar sannolikt till att det blir orimligt svårt att tillämpa de rättigheter EU-

rätten ger enskilda och att det då strider mot effektivitetsprincipen.  

 

Prejudikatet i NJA 2009 s. 625 har inte prövats i senare rättsfall men enligt ordalydelsen tror 

jag att den ger en generös talerätt till enskilda. Lokutionen ”ytterligare skada” känns som en 

rimlig begränsning men denna slutsats är endast spekulativ. Det dispositiva förfarande som 

prejudikatet antagligen medför får dock direkt olämpliga konsekvenser och strider uppenbart 

mot syftet med statsstödsreglerna och EU-rätten.  

 

Lagprövning och förvaltningsbesvär har alltför stora begräsningar i sin talerätt för att uppfylla 

EU-rättens krav. Talerättsmöjligheten är även otillräcklig utifrån syftet med statsstödslagarna 

även om förfarandet i vissa fall, framförallt vid förvaltningsbesvär där förfarandet har mer 

indispositiva inslag, kan anses tillräckligt.  

 

De talerättsmöjligheter som uppställts och diskuterats i uppsatsen kan möjligtvis tillsammans 

uppfylla de krav som ställs, men det faktum att så olika förfaranden är möjliga innebär att en 

påtaglig och olämplig diskrepans existerar för domstolsprocessen i statsstödsmål.  
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Avgöranden från Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) 

RÅ 1973:17. 

RÅ 1979 Ab 14. 

RÅ 1994 ref. 30.  

RÅ 1994 ref. 82. 

RÅ 1997:74. 

RÅ 2005 ref. 10.  

RÅ 2006 ref. 9.  

RÅ 2007:7.  

 

Avgöranden från EU-domstolen 

Mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen, REG 1963, s. 

1. 

Mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L., REG 1964 s. 585. 

Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr, svensk specialutgåva I 

00503.  

Mål C-120/73, Lorenz, svensk specialutgåva II 00177.  

Mål 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG mot Landwirtschaftskammer für das 

Saarland, REG 1976, s. 1989 (Rewe).  

Mål 78/76, Steinike & Weinlig, REG 1977, s. 594. 

Mål C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA, svensk 

specialutgåva IV 00075 (Simmenthal II).  
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Mål 14/83, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen, REG 1984, s. I-5285.  

Mål 223/85, Rijn-Schelde-Verolme (RSV) mot kommissionen.  

Mål C-142/87, Frankrike mot kommissionen, REG 1990, s. I-307 (Tubemeuse). 

Mål C-301/87, Belgien mot kommissionen, REG 1990, s. I-959 (Boussac).  

Mål C-5/89, Kommissionen mot Tyskland, X 00499.  

Mål C-6, 9/90, Francovich och Bonifaci mot Italien, REG 1991, s. I-5357 (Francovich).  

Mål C-354/90, Fédération Nationale de Commerce Extérieur des Produits Alimentaires mfl. 

mot Frankrike, REG 1991, s. I-5505 (FNCE).  

Mål C-278/92, C-279/92 och C-280/91, Spanien mot kommissionen, REG 1994, s. I-4103. 

Mål C-39/94, SFEI m.fl., REG 1996, s. I-3547.  

Mål C-261/95, Rosalba Palmisani mot Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 

REG 1997, s. I-8055 (Palmisani).  

Mål C-300/04, M.G. Eman och O. B. Sevinger mot College van burgemeester en wethouders 

van Den Haag, REG 2006, s. I-18055.  

Mål C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH m.fl. mot Finanzlandesdirektion 

für Tirol m.fl., REG 2006, s. I-09957.  

Mål C-199/06, Centre d’exportation du livre français (CELF) och Ministre de la Culture et de 

la Communication mot Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), REF 2008, s. 

I-00469 (CELF I). 

Mål C-101/08, Audiolux mot Groupe Bruxelles Lambert m.fl., REG 2009, s. I-9823 

(Audiolux).  

Mål C-275/10, Residex Capital IV.CV mot Gemeente Rotterdam, REG 2011, s. 00000.  

 

Avgöranden från Tribunalen 

Mål T-395/04, Air One SpA mot Kommissionen, REG 2006 II-1343.  
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