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Förordning
om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt
stöd för hållbara städer;

Utkom från trycket
den 12 april 2011

utfärdad den 31 mars 2011.
Regeringen föreskriver att 1, 2, 5, 7, 15, 18, 20 och 31 §§ samt rubriken
närmast före 31 § förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer ska ha följande lydelse.
1 § Enligt denna förordning får, om det finns medel, statligt stöd ges för
investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling i syfte att
väsentligen minska utsläppen av växthusgaser.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
2 § Med delegationen avses i denna förordning den delegation för hållbara
städer som regeringen har tillsatt och som kallas Delegationen för hållbara
städer.
5 § Stöd får endast ges för en eller flera åtgärder som var för sig eller sammantaget bidrar till att främja hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen
minska utsläppen av växthusgaser. Stöd får ges för
1. åtgärder som avser genomförande av förstudier, programskrivning, sektorsövergripande planering, processutveckling eller informationsinsatser,
och
2. investeringsåtgärder som avser projekt som redan har fått stöd enligt
denna förordning, om åtgärderna är av särskilt innovativ art eller på något
annat sätt särskilt bidrar till att skapa sådana stadsmiljöer som anges i 3 §.
7 § En åtgärd som fått stöd ska vara avslutad och ha slutrapporterats
1. senast den 31 december 2014, om beslutet om stöd har fattats före den
1 januari 2011, och
2. senast den 31 december 2016, om beslutet om stöd har fattats efter den
1 januari 2011.
15 § Den fördjupade prövningen innebär en avvägning mot andra konkurrerande ansökningar. Delegationen ska vid prövningen ta hänsyn till
1. åtgärdernas effekt på energianvändning, på nationella miljökvalitetsmål
och på social och ekonomisk hållbarhet,
2. möjligheterna att med åtgärderna skapa bra förebilder för en integrerad
hållbar stadsplanering och tillämpad miljöteknik,
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3. vilken organisation och andra förutsättningar som finns för att genomföra åtgärderna och sprida information och erfarenheter om dem, och
4. andra omständigheter som har betydelse för möjligheterna att uppfylla
syftet med stödet.
18 § Vid beräkningen av stödets storlek ska den stödberättigande kostnaden beräknas som
1. investeringskostnaden minskad med
a) den kostnad som krävs för att åtgärden ska uppfylla tillämpliga bestämmelser och byggregler, och
b) annat offentligt finansieringsstöd som har getts för samma åtgärd, och
2. den faktiska kostnaden för förstudier, programskrivning, sektorsövergripande planering, processutveckling och informationsinsatser för hållbar
stadsutveckling.
20 § Delegationen ska avsluta sina prövningar av ansökningar om stöd senast den 31 december 2012.

Boverkets roll efter den 31 december 2010
31 § Efter den 31 december 2010 ska det som sägs om delegationen i
25–28 och 30 §§ i stället gälla Boverket.
Boverket ska till och med den 31 december 2012 hålla delegationen informerad i frågor som rör rapportering, tillsyn och återkrav enligt 25–28 och
30 §§ samt samråda med delegationen i dessa frågor.
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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