
               
 
 
 
Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.  
Svevia AB (publ) 
 
1. Inledning 
 
Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (”transparenslagen”) 
syftar till att skapa insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna och 
offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet (1§).   
 
2. Lagens omfattning 
 
Alla ”offentliga företag” omfattas av lagen. Med sådana företag avses företag som det 
allmänna, däribland staten, direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över på 
grund av ägarskap, finansiell medverkan eller de regler som gäller för företaget. Från den 
redovisningsskyldighet som föreskrivs i lagen undantas bl.a. företag som inte årligen 
omsätter mer än 40 miljoner euro eller som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd 
omfattning kan anses påverka handel av tjänster inom EES. 
 
3.  Lagens krav på redovisning 
 
a)  Öppen redovisning 
Med ”öppen redovisning” avses att offentligt företag skall redovisa sina finansiella 
förbindelser med det allmänna så att det tydligt framgår vilka offentliga medel som 
företaget fått direkt eller indirekt, via andra offentliga företag eller finansiella institut, 
och hur medlen har använts. Av den öppna redovisningen skall särskilt framgå 
finansiella förbindelser som avser kapitaltillskott, förlustbidrag, amorteringsfria eller på 
annat sätt förmånliga lån, gynnande genom avstående från vinst, fordran eller normal 
avkastning på offentliga medel samt ersättningar för ekonomiska ålägganden från det 
allmänna (3§). 
 
b)  Separat redovisning 
Med ”separat redovisning” avses den särskilda ekonomiska redovisning av olika verk-
samheter, som offentliga företag vilka beviljats särskilda rättigheter eller anförtrotts att 
tillhandahålla vissa tjänster av allmänt intresse, skall upprätta för varje räkenskapsår 
(4§). 
 
4.  Tolkning av lagens krav på redovisning från Svevia  
 
Svevia AB (publ) och dess dotterbolag är företag som det allmänna har ett dominerande 
inflytande över på grund av sitt ägarskap. Samtliga bolag är därför offentliga företag i 
transparenslagens mening och omfattas, i den mån nettoomsättningen av berört bolag 
överstiger 40 miljoner euro och annat undantag ej är tillämpligt, av lagens 
bestämmelser. Beträffande moderbolaget Svevia AB (publ) görs bedömningen att 
undantaget avseende företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd 
omfattning kan anses påverka handel av tjänster inom EES, ej är tillämpligt.  
 
Härav följer att Svevia AB (publ) är underkastat lagens bestämmelser om öppen 
redovisning. Krav på separat redovisning föreligger ej eftersom Svevia AB (publ) varken 
beviljats särskilda rättigheter eller anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse. 
 
 



 2 
5. Öppen redovisning 2020 
 
Svevia AB (publ) bedriver all sin verksamhet i konkurrens med andra likvärdiga 
leverantörer. Detta framgår delvis av årsredovisningen för 2019, not 29 om 
Transaktioner med närstående, enligt vilken Svevias produkter och tjänster erbjuds 
staten, statliga myndigheter och statliga bolag i konkurrens med andra likvärdiga 
leverantörer på kommersiella villkor. På motsvarande sätt förvärvar Svevia AB (publ) 
produkter och tjänster från statliga bolag och myndigheter.  
 
Svevia AB (publ) har inte under år 2020 mottagit några offentliga medel i form av 
kapitaltillskott, förlustbidrag, amorteringsfria eller på annat sätt förmånliga lån, 
gynnande genom avstående från vinst, fordran eller normal avkastning på offentliga 
medel samt ersättningar för ekonomiska ålägganden från det allmänna. 
 
Statligt bidrag för energikonvertering resp. utvecklingsprojekt 
Svevia AB (publ) erhöll under 2020 bidrag från Naturvårdsverket om ca 2 mkr för 
konvertering till el och anslutning till elnätet på täkter, efter ansökan från bolaget enligt 
8 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar 
(klimatklivsförordningen) jämte stöd av artikel 41 kommissionens förordning (EU)  
nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen).  
 
Vidare erhöll Svevia AB (publ) under 2020 bidrag från Trafikverket och Vinnova om 
sammanlagt ca 4,6 mkr avseende projektet Prognosstyrd dynamisk vägdrift; Trafikverket 
bidrog med ca 3,2 mkr med stöd av SFS 2020:1185 och GBER nr 651/2014 
(gruppundantagsförordningen), och Vinnova bidrog med ca 1,4 mkr med stöd av SFS 
2020:1185 och GBER nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen). 
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