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Sammanfattning 
Örebro Läns Flygplats AB (”ÖLF”) är ett delägt bolag där Örebro 
Rådhus AB äger 44,95 %, Region Örebro Län 44,95 %, Kumla kommun 
5,05 % och Karlskoga kommun 5,05 %.  
 
ÖLF erhåller driftbidrag på sammanlagt 36 108 836 kr för 2021, varav 
Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 17 038 922 kr 
vardera, medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1 015 496 kr 
vardera. Karlskoga kommuns andel hanteras inom befintlig budget. 
 
EU-kommissionen har fr.o.m. 1 januari 2018 beslutat att inkludera 
driftsstöd för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för 
statligt stöd (”GBER”), som medger att flygplatser som har färre än 200 
000 passagerare per år kan ges stöd som täcker flygplatsens 
rörelseförluster. ÖLF hade 12 953 passagerare under 2020. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor i Karlskoga kommun gör 
bedömningen att de tillämpliga villkoren i GBER är uppfyllda och att 
GBER därför ska åberopas som rättslig grund för det driftsbidrag som 
utbetalas under 2021. Örebro kommun ansvarar för hanteringen av 
stödansökan och den rättsliga bedömningen av att stödet ges i enlighet 
med kraven i GBER. Samtliga fyra delägare hanterar ärendet enligt ovan. 
 
Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun hanterade tidigare stödet för 
2018 på sitt sammanträde den 17 december 2018 (§ 270), för 2019 på sitt 
sammanträde den 27 augusti 2019 (§ 187) samt för 2020 på sitt 
sammanträde den 4 februari 2020 (§ 29).  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 februari 2021 
Bilaga A – Örebro kommuns grund för bedömning om att tillämpliga 
villkor i kommissionens förordning är uppfyllda  
        

Beskrivning av ärendet 
Örebro Läns Flygplats AB (”ÖLF”) är ett delägt bolag där Örebro 
Rådhus AB äger 44,95 %, Region Örebro Län 44,95 %, Kumla kommun 
5,05 % och Karlskoga kommun 5,05 %. 
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ÖLF har erhållit driftbidrag på sammanlagt 36 108 836 kr för 2021, varav 
Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 17 038 922 kr 
vardera, medan Karlskoga kommuns och Kumla kommuns andel är 1 015 
496 kr vardera.. 
 
EU:s grundläggande regler om statligt stöd (finns i artiklarna 107–109 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – EUF-fördraget) 
innebär något förenklat att offentliga medel inte utan 
förhandsgodkännande av EU-kommissionen får tillskjutas en ekonomisk 
verksamhet på ett sätt som riskerar att påverka konkurrensen eller 
handeln mellan medlemsstaterna. 
 
När staten, en kommun, ett landsting eller en annan offentlig aktör stöttar 
vissa ekonomiska verksamheter ska det därför göras med beaktande av 
EU:s statsstödsregler. Verksamheten vid en flygplats är till stor del en 
sådan ekonomisk verksamhet som direkt påverkas av statsstödsreglerna i 
EUF-fördraget. 
 
I Sverige gäller även lagen om tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler (SFS 2013:388). Där framgår bl.a. i paragraferna 12 och 
12 a stödgivares skyldighet att informera regeringen om aviserade 
stödåtgärder, eller att lämna uppgifter för offentliggörande och 
rapportering av stödåtgärden. 
 
Inom vissa i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd, 
nedan kallad GBER, utpekade områden går det att lämna stöd utan att 
först behöva vänta på EU-kommissionens godkännande, enligt bl.a. 
artikel 56a om stöd till regionala flygplatser. 
 
När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s 
statsstödsregler. Detta oavsett om stödet utgörs av t.ex. ett kommunalt 
bidrag, ett koncernbidrag från ett kommunalt bolag eller ett statligt bidrag 
som kommunen sänder vidare till flygplatsbolaget. Statsstödsreglerna 
utgår från ett förbud mot att ge stöd, men under vissa förutsättningar är 
stöd tillåtet. Det är därför nödvändigt att i samband med stödgivningen 
hänvisa till en sådan rättslig grund som medför att stödet är tillåtet. En 
sådan statsstödsrättslig grund är GBER, som medger att alla flygplatser 
som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker 
flygplatsens rörelseförluster. ÖLF hade 12 953 passagerare under 2020 
(77 589 under 2019). 
 
Driftsbidrag till Örebro Läns Flygplats AB har före 2018 utbetalats med 
stöd av de s.k. SGEI-förordnanden som ägarna har utfärdat. Förordnandet 
gäller t.o.m. den 31 december 2023. Då kommissionen har beslutat att 
inkludera driftsstöd för flygplatser i GBER ska stöd som betalas ut till 
ÖLF från och med den 1 januari 2018 istället ske med åberopande av 
GBER.  
 
Med utgångspunkt från information som erhållits av Örebro Läns 
Flygplats AB har bilaga A upprättats av Örebro kommuns bolagsjurist 
(se beslutsunderlaget) och kommunstyrelsens ledningskontor gör 
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bedömningen att de tillämpliga villkoren i GBER är uppfyllda. GBER 
ska därför åberopas som rättslig grund för det driftsbidrag som utbetalas 
under 2021. 
 
Den kommun där flygplatsen är belägen ska göra en samlad bedömning 
av stödet och ansvarar för hanteringen av stödansökan och den rättsliga 
bedömningen av att stödet ges i enlighet med kraven i GBER. Övriga 
delägare hänvisar till Örebro kommuns bedömning. Senast 20 dagar efter 
kommunstyrelsens beslut ska inrapportering ske till 
Näringsdepartementet. 
 
Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun hanterade tidigare stödet för 
2018 på sitt sammanträde den 17 december 2018 (§ 270), för 2019 på sitt 
sammanträde den 27 augusti 2019 (§ 187) samt för 2020 på sitt 
sammanträde den 4 februari 2020 (§ 29).  
 
 
Konsekvensbeskrivning 
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta 
ärende. 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att bevilja 36 108 836 SEK till Örebro Läns Flygplats AB för täckning 
av förluster under år 2021. 
2. att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 
3. att stödet utgörs av 17 038 922 SEK som ges av Örebro kommun,  
17 038 922 SEK som ges av Region Örebro län, 1 015 496 SEK som ges 
av Karlskoga kommun och 1 015 496 SEK som ges av Kumla kommun.  
4. att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt 
som framgår av bilaga A. 
  
 
 
Johan Harryson  Christian Westas 
Kommundirektör  Ekonomichef 
 
Expedieras till 
Ekonomichef  
Örebro Läns Flygplats AB  
Örebro Rådhus AB  
Region Örebro Län  
Kumla kommun  
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Bilaga A.  
Grund för bedömning om att tillämpliga 
villkor i kommissionens förordning är uppfyllda 

Kapitel I – Gemensamma bestämmelser 

Artikel 1.4 a-c) 

a) Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd 
till förmån för ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval 
av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt 
med den inre marknaden, med undantag av stödordningar för att avhjälpa 
skador som orsakats av vissa naturkatastrofer. 

b) Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led a. 

Örebro Läns Flygplats AB är inte föremål för ett betalningskrav av aktuellt slag. 

c) Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att 
avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer. 

Örebro Läns Flygplats AB är inte i svårigheter såsom begreppet definieras i 
Artikel 2 punkten 18 i samma förordning. 

Artikel 6 – Stimulanseffekt 

1. Denna förordning ska endast vara tillämplig på stöd som har en stimulanseffekt. 

Jämför kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag 
(2014/C 99/03) punkt 124 – Driftstödet anses ge stimulanseffekt om det är 
sannolikt att den ekonomiska aktiviteten på flygplatsen, i avsaknad av driftstöd och 
med beaktande av den möjliga förekomsten av investeringsstöd och trafikvolymen, 
skulle vara avsevärt mindre. 

Verksamheten vid Örebro Läns Flygplats AB uppvisar kontinuerliga 
driftunderskott och skulle utan det kommunala stödet tvingas lägga ner 
verksamheten. Stödet bedöms därmed ha stimulanseffekt. 
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Artikel 6 – Kumulering 

1. Vid fastställandet av om tröskelvärdena för anmälan i artikel 4 och de högsta 
tillåtna stödnivåerna i kapitel III följs, ska hänsyn tas till det sammanlagda belopp 
statligt stöd som beviljats för den verksamhet, det projekt eller det företag som 
understöds. 

Det sammanlagda stödet till Örebro Läns Flygplats AB överskrider inte den 
högsta tillåtna stödnivån. Se redogörelse under Artikel 56 a) punkten 16. 

Artikel 9 – Offentliggörande 

1. Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en övergripande 
webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå:  

c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som 
överstiger 500 000 euro. 

Det beslutade stödet uppgår sammantaget till 36 108 836 SEK, vilket 
överskrider gränsvärdet i Artikel 9.1 c). Örebro kommun kommer därför inom 6 
månader säkerställa att informationen i bilaga III till kommissionens förordning 
offentliggörs. 

Kapitel II – Övervakning 

Artikel 11 – Rapportering 

Medlemsstaterna, eller när det gäller stöd till europeiska projekt för territoriellt 
samarbete alternativt den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt definitionen 
i artikel 21 i förordning (EU) nr 1299/2013 är belägen, ska sända följande till 
kommissionen: 

a) Via kommissionens elektroniska anmälningssystem, sammanfattande information 
om varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade 
format som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den 
fullständiga texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter att 
den har trätt i kraft. 

Örebro kommun kommer i enlighet med lag (2013:388) om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler att tillsända regeringen den aktuella 
informationen så att villkoret i Artikel 11 a) uppfylls. 
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Kapitel III – Särskilda bestämmelser för de olika 
stödkategorierna 
Avsnitt 14 – Stöd till regionala flygplatser  

Artikel 56a – Stöd till regionala flygplatser 

2. Driftstöd till en flygplats ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den 
mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälnings-
skyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i punkterna 3, 4, 10 och 15-
18 i denna artikel samt i kapitel I är uppfyllda. 

3. Flygplatsen ska vara öppen för alla potentiella användare. När kapaciteten är 
fysiskt begränsad ska tilldelningen ske på grundval av relevanta, objektiva, 
transparenta och icke-diskriminerande kriterier. 

Örebro Läns Flygplats AB är öppen för alla potentiella användare. Kapaciteten 
bedöms inom den överblickbara framtiden inte vara begränsad. Om kapaciteten 
ändå skulle vara fysiskt begränsad sker tilldelning på grundval av relevanta, 
objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier. 

4.  Stöd får inte beviljas för omlokalisering av befintliga flygplatser eller för 
etablering av en ny passagerarflygplats, inbegripet ombyggnad av ett befintligt flygfält 
till en passagerarflygplats. 

Stödet ges till en befintlig passagerarflygplats. 

10.  Stöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig godsvolym på mer än 
200 000 ton under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt 
beviljas. Stödet får inte förväntas leda till att den genomsnittliga årliga godsvolymen 
vid flygplatsen ökar till mer än 200 000 ton inom två räkenskapsår efter beviljandet 
av stödet. 

Godsmängden vid Örebro Läns Flygplats AB var under år 2019 8 605 ton och 
år 2020 7 467 ton, vilket understiger gränsvärdet med god marginal. 
Bedömningen är att godsvolymen för åren 2021 och 2022 inte kommer att 
överstiga 200 000 ton per år. 

15.  Driftstöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig passagerarvolym 
på mer än 200 000 passagerare under de två räkenskapsår som föregår det år då 
stödet faktiskt beviljas. 
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Örebro Läns Flygplats AB hade år 2019 77 589 antal passagerare och år 2020 
12 953 antal passagerare. Gränsvärdet understigs därför med god marginal. 

16. Beloppet för driftstödet får inte överstiga vad som krävs för att täcka 
rörelseförlusterna och en rimlig vinst under den berörda perioden. Stödet ska beviljas 
antingen i form av på förhand fastställda periodiska utbetalningar, som inte får ökas 
under den tid stödet beviljas, eller i form av i efterhand fastställda belopp som bygger 
på de rörelseförluster som konstaterats. 

Örebro Läns Flygplats AB beviljas 36 108 836 SEK i stöd för flygplatsens drift 
under år 2021. Vid fastställandet av bedömd stödmängd har underlaget utgjorts 
av tidigare års ekonomiska resultat samt passagerarprognos för år 2021. Stödet 
betalas ut vid 12 tillfällen.  

17. Driftstöd får inte betalas ut avseende något kalenderår under vilket den årliga 
passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare. 

Aviserade utbetalningar kommer att avbrytas om Örebro Läns Flygplats AB 
under räkenskapsåret överskrider gränsen på 200 000 passagerare, samt 
återkräva eventuellt stöd som redan utbetalts under det aktuella räkenskapsåret. 

18.  Beviljandet av driftstödet får inte vara förenat med villkor om ingående av 
överenskommelser med specifika flygbolag avseende flygplatsavgifter, betalningar för 
marknadsföring eller andra ekonomiska aspekter av flygbolagets verksamhet vid den 
berörda flygplatsen. 

Driftstödet från Örebro kommun är inte förenat med några av de villkor som 
beskrivs i punkt 18 ovan. 
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