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1. Programstrategi: viktigaste utmaningar och politiska åtgärder 
Referens: artikel 22.3 a i–viii och a x samt b i förordning (EU) 2021/1060 (förordningen om gemensamma 
bestämmelser) 

Inledning 
2019 godkände Europeiska rådet målet att uppnå en klimatneutral union 2050 i linje med Parisavtalets 
mål. Syftet med Fonden för en rättvis omställning (FRO) är att göra det möjligt för regioner och 
människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna 
av omställningen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i 
unionen senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet. 

2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som består av nationella klimatmål, en 
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatmålet är att Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det skapar ordning och stabilitet i 
klimatpolitiken och fastslår långsiktiga villkor för bl.a. näringsliv och samhälle. Ramverket är en 
nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva upp till Parisavtalet. Sveriges mål för minskade 
växthusgasutsläpp är mer ambitiösa än EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 och nuvarande energi- och 
klimatmål för 2030. Programmet utgår från det klimatpolitiska ramverket, Sveriges nationella energi- och 
klimatplan, kommissionens landrapport för Sverige 2020 samt berörda regioners smarta 
specialiseringsstrategier. Vidare utgör partnerskapsöverenskommelsen en ram. De territoriella 
omställningsplanerna beskriver omställningen på nationell nivå till en klimatneutral ekonomi. 

Programmets territorier 
I landrapporten för Sverige 2020 framställer kommissionen det som motiverat att rikta FRO till Övre 
Norrland: Norrbottens och Västerbottens län, och till stålindustrin. Detta då Övre Norrland är beroende av 
industrier som använder fossila bränslen i processer vars växthusgasintensitet avsevärt överstiger EU-
genomsnittet. 
Sverige bekräftar kommissionens bedömning att rikta FRO till Norrbottens och Västerbottens län, för stål 
- och metallindustrin. Mot bakgrund av fondens slutgiltiga budget identifieras därutöver Gotlands län, för 
mineralindustrin, baserat på 4 kriterier: 

Utsläpp från anläggningar som ingår i ETS 
2019 stod industrin totalt för 16,7 miljoner ton CO2-utsläpp varav 61% var utsläpp från järn och stål, 
mineral och metallindustrin. 

Se lista över stora industriutsläppskällor i Sverige i bilaga till de territoriella omställningsplanerna 

Utsläpp av växthusgaser per BRP, efter län 
Statistiska centralbyrån publicerar statistik över utsläppen i relation till antal invånare i ett län och hur 
företagen bidrar till ekonomin. Gotland och Norrbotten är de län med högst utsläppsintensitet (2017). 

Utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person, per län 
Gotland och Norrbotten är de två län med högst nivåer (2018). Siffrorna visar att utsläppen är stora i 
förhållande till antal sysselsatta. 

Ö med särskilda utmaningar enligt art.6 FRO-förordningen 
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Gotlands län omfattar ön Gotland och kringliggande småöar i Östersjön. Ön representerar nästan 5% av de 
totala CO2-utsläppen på nationell nivå, i huvudsak från mineralindustrin. 

Industrins omställning till klimatneutralitet 
Kommissionens landrapport pekar på att Sverige har haft hög tillväxt samtidigt som utsläppen av CO2-
utsläpp har minskat. Mellan 1990 och 2017 minskade Sveriges totala CO2-utsläpp med 26% samtidigt 
som BNP per capita ökade med 54%. Naturvårdsverket redovisar att industrins utsläpp står för 32% av de 
totala utsläppen. 
I regeringens klimatpolitiska handlingsplan 2019 konstateras att kvarvarande utsläpp inom industrin är 
svåra att minska då det innebär att produktionsprocesser behöver bytas ut till nya tekniker, vilket kräver 
satsningar på innovationer och stora investeringar som kan ta många år att genomföra. 
Industrins framtid beror på dess förmåga att utveckla nya processer och produktionssätt samt anpassa och 
förnya sig genom att investera i ny teknik. Industrins utveckling och klimatomställning banar vägen för en 
långsiktig konkurrenskraft. Jobbtryggheten för industrins anställda är förenad med att dagens och 
framtidens arbetsplatser klarar sig bra i global konkurrens. Samtidigt är långsiktig lönsamhet en 
förutsättning för att företag och investerare ska våga ta de risker som det innebär att göra investeringar. En 
avgörande faktor för industrins klimatomställning är därför att företagen fortsatt kan vara 
konkurrenskraftiga. 

Många av de tekniska lösningar som krävs för industrins omställning kräver stora satsningar. Stöd behövs 
i hela kedjan med forskning, utveckling, uppskalning och kommersialisering samt 
demonstrationsanläggningar för att realisera industrins omställning. Staten spelar en mycket viktig roll 
genom att aktivt delta i utformandet av system för denna typ av finansiering. 

Stockholm Sustainable Finance Institute uppskattar investeringskostnaden till cirka 66 miljarder SEK för 
att göra svensk tung industri klimatneutral och förespråkar en dubblering eller tredubbling av det 
offentliga stöd till omställningen (2020, Financing the decarbonisation of heavy industry sectors in 
Sweden). 

Förutsättningar för industrins omställning innefattar bland annat stärkt EU:s system för handel med 
utsläppsrätter (EU ETS) och andra styrmedel som främjar ökad efterfrågan av CO2-snåla produkter, 
tillgång till fossilfri el, elnätsinfrastruktur, biobaserade bränslen, effektiva tillståndsprocesser och 
kompetensförsörjning. Ett jämställt arbetsliv är en förutsättning för en rättvis omställning. Det är också en 
förutsättning för att möta det kompetensbehov som omställningen kräver. 

Fokus för programmet är att industrins omvandling ska ske med bibehållen konkurrenskraft för att 
upprätthålla ekonomiska och sysselsättningsmässiga nivåer. Detta är av stor vikt för de regioner och 
människor där utsläppstung industri är placerad. Planerade aktiviteter kommer att ges stöd genom bidrag 
vilket bedöms vara den lämpligaste formen för stöd till kompetenshöjande insatser. Bidrag bedöms även 
vara den lämpligaste stödformen för påskynda miljöinvesteringar i ETS-anläggningar som inte är direkt 
ekonomiskt rationella, och inte förväntas leda till ökad avkastning innan 2030. 

Programmets insatser bidrar till att uppfylla Sveriges nationella klimat och energimål genom att påskynda 
omställningen till koldioxidneutralitet. FRO förväntas bidra till omställningen av stål-, mineral- och 
metallindustrin och riktas mot ETS-anläggningar som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av 
CO2 är möjliga. Då utsläpp från järn och stål, mineral och metallindustrin utgör mer än 60% av industrins 
utsläpp gör programmet riktade insatser med stor nytta. 
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1.1 Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län 
Stålindustrins värdekedja består av allt från brytning och återvinning av insatsråvaror till bearbetad 
stålprodukt. Värdekedjan är under utveckling och industrins företag kan komma att förändras. Den 
nuvarande värdekedjan inleds med brytning av järnmalm och produktion av järnmalmprodukter. LKAB 
bryter järnmalm i tre gruvor i Norrbotten och förädlar malmen till järnmalmspellets i pelletsverk. Kaunis 
Iron bryter och förädlar järnmalm i sin gruva i Norrbotten. 
Värdekedjans nästa steg är stålverk och anläggningar för bearbetning av stål. I Luleå tillverkar SSAB stål 
av järnmalmspellets. Den malmbaserade ståltillverkningen står för den absoluta merparten av CO2-
utsläpp då kol används för den reduktionsprocess med masugnar som separerar järn från syre. SSAB:s 
anläggning i Luleå utgör idag Sveriges största punktutsläpp av CO2. 
Flera åtgärder pågår för att åstadkomma omställning till koldioxidneutralitet av stålindustrins värdekedja 
som alla kräver fortsatt utvecklingsarbete. Det initiativ som beräknas eliminera mest CO2-utsläpp är att 
ersätta kokskolet i ståltillverkningen med fossilfri el och grön vätgas. Innan 2030 ska masugnen vid SSAB 
Luleå konverteras till en ljusbågsugn och ett valsverk byggas för att möjliggöra fossilfri stålproduktion. 
LKAB planerar samtidigt att till 2045 helt ställa om sina processer och produkter till noll utsläpp. Utanför 
Boden planerar företaget H2 Green Steel ett nytt stålverk för produktion av fossilfritt stål baserat på 
vätgasteknik, samt vätgas- och järnsvampstillverkning. 

Att stålindustrins omställning i Norrbotten kan göras med bibehållen konkurrenskraft är avgörande för de 
anställda. Järn-, stål- och metallindustri har en bevisad multiplikatoreffekt för sysselsättning i Norrbotten 
och Västerbotten (MineralEconomics, 2017). Multiplikatoreffekten har beräknats till 1.48 av Nordregio 
(Potential territorial impacts, 2021) vilket innebär att 1743 direkta och indirekta jobb äventyras vid en 
hypotetisk avveckling av SSAB Luleå: 2,7% av länets sysselsättning. Teknikföretagen, 
Industriarbetsgivarna och Jernkontoret uppskattar effekten för sysselsättning som väsentlig högre. 

Utmaningarna för omställningen innefattar: 

Behov av statligt stöd för att överkomma marknadsmisslyckande och möta investeringsbehov 

Konvertering av masugnsbaserad stålproduktion till en koldioxidsnål lösning kräver mycket stora 
investeringar i produktion av förnybar vätgas, ny teknik för reduktion av järnminskning och tillverkning 
av stål. 

Priset på stål sätts på en global marknad och utifrån produktionskostnaden i den globalt sett dominerande 
masugnstekniken. Denna tillverkningsprocess har betydande samhällskostnader i form av utsläpp av 
växthusgaser som inte reflekteras i priserna. Det främsta system som finns för att räkna med utsläppen i 
priserna är EU ETS. Än så länge är dock priserna på utsläppsrätter betydligt lägre än kostnaden för att 
ställa om till fossilfri stålproduktion. Därtill omfattar systemet enbart stålproduktionen i EU vilken bara 
utgör 11 % av världsproduktionen. Systemet har därmed en mycket begränsad påverkan på 
marknadspriset på stål. Marknadsmisslyckandet ligger i att det är för billigt att producera utsläppstungt 
stål. Denna bristande internalisering får till följd att statligt stöd kan övervägas för att industrin ska ställa 
om. 
Nationella styrmedel har en viktig roll i att stödja utveckling av ny teknik, dela riskerna i långsiktiga 
investeringar och bidra till att skapa möjligheter för pilot- och demonstrationsanläggningar. 

Den marknadsmässiga risken består av försäljning av stål med ny tillverkningsprocess och högre kostnad. 
Stockholm Sustainable Finance Institute uppskattar att den befintliga kostnaden för stålindustrins 
omställning till 21 miljarder SEK. 
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Behov av kompetenshöjning i stålindustrins värdekedja 
För att stålindustrin ska kunna möta en ökad efterfrågan, fortsatt vara globalt konkurrenskraftig och bidra 
med grön omställning, sysselsättning och välstånd, är kompetensförsörjning och kompetensomställning en 
förutsättning. Tillgång på rätt kompetens måste förbättras i hela värdekedjan. För att klara av industrins 
utbildningsbehov i tid och till försvarbara kostnader är det fördelaktigt att utveckla befintlig 
spetskompetens samt samarbeten mellan olika aktörer för ett sammanhållet system för olika typer av 
utbildningsinsatser. 
Från individens perspektiv finns ett omställningsbehov för industrins arbetstagare och underleverantörer. 
Då industrins klimatomställning ställer nya krav på arbetstagare innefattar FRO åtgärder för 
kompetenshöjning och omskolning, som ett skydd för dessa anställda. Anställda i stålindustrins 
värdekedja i Norrbotten, inklusive hos underleverantörer, behöver kompetenshöjande insatser för att 
teknikskiftet ska realiseras. 

FRO:s insatser genomförs i etapper:  
1) Detaljkartläggning av kompetensbehov, baserat på existerande initiala kartläggningar. De specifika 
kompetenskrav som storskalig vätgasproduktion medför är under utveckling. 
2) Genomförande av kompetenshöjande insatser. Startpunkten är att säkerställa den basnivå för 
processoperatörer som krävs för att mer specifika utbildningar kan genomföras. 

Behov att ytterligare forskning och utveckling för stålindustrins värdekedja: cirkulär ekonomi, 
insatsråvaror, biokol och förnybar vätgas 
En fossilfri process förutsätter en massiv produktion och lagring av förnybar vätgas. Forskning, 
innovation och utveckling kring fossilfri teknik, biobaserade bränslen och råvaror till stålindustrin kan 
omfattas av FRO. 
Målet är att svensk metallindustri ska vara globalt ledande på att använda resurser på ett sådant sätt att 
största möjliga resurseffektivitet i ett livscykelperspektiv uppnås. Tillvaratagna restprodukter minskar 
behovet av nya råvaror och bidrar till minskade utsläpp. Nya tillverkningsprocesser kommer att generera 
nya restprodukter som kan fylla behov. 

Hur programmet möter utmaningarna 
FRO adresserar utmaningarna genom att ge stöd till: 

 investeringar i forskning och innovation, bland annat på universitet och offentliga 
forskningsorganisationer, och främjande av överföring av avancerad teknik 

 investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, inbegripet 
energilagringsteknik, och minskning av växthusgasutsläpp. 

 investeringar i att förbättra den cirkulära ekonomin, bland annat genom åtgärder för att förebygga 
och reducera avfall, resurseffektivitet, återanvändning och återvinning. 

 Kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare. 

Programmet ska bidra till önskade resultat: 
Att stålindustrins värdekedja i Norrbotten ställer om till koldioxidneutralitet och målet om nollutsläpp. De 
metoder som utarbetas ska i möjligaste mån spridas och bli skalbara. 
Att bibehålla sysselsättning i stålindustrin i Norrbotten genom långsiktig och hållbar konkurrenskraft. 
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Minskade CO2-utsläpp på regional nivå, nationell nivå, och i förlängningen global nivå om utsläppsmål 
från produktion och lösningar exporteras. 
Att den nationella politiken för klimatomställning genomförs. Att Sverige ska vara ledande inom klimat, 
miljö och energi samt bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. 
Att åstadkomma en kompetenshöjning och möjliggöra omställning för de arbetstagare som påverkas i 
samband med stålindustrins teknikskifte till koldioxidneutralitet. 

1.2 Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län 
Metallindustrin i Västerbotten utgörs främst av gruvor och smältverk. Boliden Rönnskär är Sveriges enda 
smältverk för framställning av basmetaller. Anläggningen är världsledande gällande utvinning av metall 
från elektronikmaterial och utvinner koppar, guld, silver, selen, bly och zinkklinker. Rönnskär är en viktig 
aktör inom det cirkulära flödet. I princip allt metallskrot återvinns och bidrar i hög grad till att minska 
utvinningen av jungfruliga material och tillhandahållande av de nödvändiga metaller som krävs, främst 
koppar som är helt avgörande för att generera och leda elektricitet, vilket gör den till en av de allra 
viktigaste metallerna för omställningen till alternativa energikällor som sol-, vind- och vattenkraft. 
Rönnskär tar även hand om stora mängder avfall som annars skulle ha deponerats i Sverige och Europa. 

2020 var Boliden Rönnskär på plats 10 över anläggningar med CO2-utsläpp i Sverige. Det är 
återvinningen, särskilt av zink, som står för merparten av utsläpp. 
Boliden har beslutat att minskat sin koldioxidintensitet med 40% mellan 2012 och 2030. Då Boliden 
Rönnskär står för 80% av de regionala industriutsläppen (2019), och utgör den största privata 
arbetsgivaren i länet, är det av största vikt att omställningen till koldioxidneutralitet skyndas på samt sker 
med bibehållen konkurrenskraft. 

Det pågår flera åtgärder för att åstadkomma omställning till koldioxidneutralitet av metallindustrins 
värdekedja som alla kräver fortsatt utvecklingsarbete. De huvudsakliga spåren är byte av bränsle i 
reduktionsprocesserna inklusive förnybar vätgas, utarbeta teknik för och implementera 
koldioxidavskiljning och lagring (CCS) samt cirkulär ekonomi med bättre tillvaratagande av restprodukter 
och återvunnet material. 

Att metallindustrins omställning till klimatneutralitet i Västerbotten kan göras med bibehållen eller ökad 
konkurrenskraft är avgörande för de anställda i industrin. Rönnskär har ca 900 anställda och 300 externa 
tjänster. Enligt Svenskt näringsliv har järn-, stål- och övrig metallindustri en multiplikatoreffekt på 1,8 
indirekta arbetstillfällen i underleverantörsleden. Stödet specifikt gällande Rönnskär motiveras av att ca 2 
600 direkta och indirekta jobb äventyras vid en hypotetisk avveckling: 2% av länets sysselsättning. 

Utmaningarna för att genomföra omställningen innefattar bland annat: 
- Behov av statligt stöd för att möta investeringsbehov 
Stora investeringar krävs för att implementera testanläggningar i komplicerade processer. En processnära 
omställningsanläggning krävs för att kunna bibehålla en effektiv produktion, lönsamhet, fortsatt 
produktkvalitet och CO2-minskningar och på så sätt kunna uppvisa rättvisande och implementerbara 
resultat. Nationella styrmedel har en viktig roll i att stödja utveckling av ny teknik och bidra till att skapa 
möjligheter för att behålla och utveckla en internationellt sett miljövänlig metallproduktion i Sverige. 
Utmaningen är stor med sällsynta jordartsmetaller eftersom de finns i så små mängder att det idag ofta inte 
finns processer som gör det ekonomiskt möjligt att återvinna dem. Investeringar krävs för att öka 
utvinningen av dessa metaller vid Boliden Rönnskär. 
För att verksamheten vid Rönnskär ska bära sig ekonomiskt krävs storskalighet och utveckling av den 
bästa tekniken där miljöhänsyn står i fokus. Ökningen av det cirkulära materialflödet innebär också ett 
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ökat behov av teknikutveckling för att inte öka CO2-utsläppen. Därför avser FRO investera i forskning 
och utveckling av nya reduktionsmedel som kan ersätta fossilbaserat kol samt ersättningsinvesteringar för 
att byta ut de fossilbaserade smältugnarna mot ugnar som drivs av biogas, förnybar vätgas och/eller el. 
Till detta kommer utveckling av teknik för koldioxidlagring som kräver ytterligare forskning för att kunna 
realiseras. 

-  Behov av kompetenshöjning i metallindustrins värdekedja 
För att metallindustrin ska vara konkurrenskraftig och bidra med grön omställning, sysselsättning och 
välstånd, är kompetensförsörjning och kompetensomställning en förutsättning. Tillgången på rätt 
kompetens måste förbättras i hela värdekedjan. En väl fungerade kompetensförsörjning och 
kompetensomställning är central för att höja produktiviteten och stärka företagens konkurrenskraft. 

Från individens perspektiv finns ett omställningsbehov för industrins arbetstagare och underleverantörer. 
Då industrins klimatomställning ställer nya kompetenskrav på arbetstagare innefattar FRO åtgärder för 
kompetenshöjning och omskolning, som ett skydd för dessa anställda. Anställda i metallindustrin i 
Västerbotten, inklusive hos underleverantörer, behöver kompetenshöjande insatser för att teknikskiftet ska 
realiseras. 

FRO:s insatser genomförs i etapper: 
1) Detaljkartläggning av kompetensbehov, baserat på existerande initiala kartläggningar. 
2) Genomförande av kompetenshöjande insatser. Startpunkten är att säkerställa den basnivå för 
processoperatörer som krävs för att mer specifika utbildningar kan genomföras. 

- Behov att ytterligare forskning och utveckling för metallindustrin: cirkulär ekonomi, 
insatsråvaror, biokol och förnybar vätgas 
Många av de tekniska lösningar som krävs för industrins omställning kräver stora satsningar på forskning 
och utveckling. Riktat stöd till metallindustrin kan bidra till tekniksprång som krävs för en produktion 
med kraftigt minskade CO2-utsläpp. 

Hur programmet möter utmaningarna: 
FRO adresserar utmaningarna genom att ge stöd till: 

 Investeringar i forskning och innovation, bland annat på universitet och offentliga 
forskningsorganisationer, och främjande av överföring av avancerad teknik. 

 Investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, inbegripet 
energilagringsteknik, och minskning av växthusgasutsläpp. 

 Investeringar för att förbättra den cirkulära ekonomin, bland annat genom åtgärder för att 
förebygga och reducera avfall, resurseffektivitet, återanvändning och återvinning. 

 Kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare. 

Programmet ska bidra till önskade resultat: 
Att metallindustrin i Västerbottens län ställer om till koldioxidneutralitet och målet om nollutsläpp. De 
metoder som utarbetas ska spridas och bli skalbara. 
Att bibehålla sysselsättning i metallindustrin i Västerbottens län genom långsiktig och hållbar 
konkurrenskraft. 
Minskade CO2-utsläpp på regional nivå, nationell nivå, och i förlängningen global nivå om utsläppsmål 
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från produktion och lösningar exporteras. 
Att den den nationella politiken för klimatomställning genomförs. Att Sverige ska vara ledande inom 
klimat, miljö och energi samt bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. 
Att åstadkomma en kompetenshöjning och möjliggöra omställning för de arbetstagare i metallindustrins 
värdekedja som påverkas i samband med industrins teknikskifte till CO2-neutralitet. 

1.3 Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län 
Cementa är Sveriges enda cementproducent. Cementas fabrik i Slite utgör idag det tredje största 
punktutsläppet av CO2 i Sverige och är samtidigt en av Europas mest miljöanpassade cementfabriker. 
Det pågår flera åtgärder för att åstadkomma mineralindustrins omställning till koldioxidneutralitet. 
Åtgärderna innefattar energieffektivisering, utfasning av fossila bränslen, nya cementsorter, forskning 
kring ökat koldioxidupptag hos befintliga betongstrukturer, CCS och elektrifierad cementproduktion. 

Majoriteten av Cementas CO2-utsläpp är processutsläpp. Det är en förutsättning för bolaget att utveckla 
teknologier för CCS eller återvinning av CO2 i andra industriella processer för att uppnå CO2-neutral 
produktion. 
HeidelbergCement-koncernen där Cementa ingår har 2021 meddelat avsikten att etablera en CCS-
anläggning i Slite. HeidelbergCement bygger en anläggning för CO2-infångning i Brevik, Norge, samt 
kapacitet för att geologiskt lagra CO2 även från andra industrier. Projektet beräknas kunna ha en fullskalig 
CCS-drift 2024. 

Stöd till anläggningens omställning bedöms vara i linje med art. 65, insatsernas varaktighet, i 
förordningen om gemensamma bestämmelser. Täkttillståndet möjliggör brytning av kvarvarande mängd 
kalk inom Cementas tidigare tillstånd och tillsammans med extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic 
Tsements reserver i Estland bedömer bolaget att man kan vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet 
sommaren 2023. I april 2022 lämnade Cementa i en ansökan om ett fyraårigt tillstånd om fortsatt täkt- och 
vattenverksamhet vid anläggningen i Slite och bolaget arbetar även med att få ett långsiktigt tillstånd om 
cirka 30 år för sin täktverksamhet. Aktuell ansökan omfattar inte verksamheten vid cementfabriken. 

277 jobb äventyras på ön vid en hypotetisk avveckling av Cementa, baserat på multiplikatoreffekt för 
sysselsättning beräknad till 1.2 (Nordregio, Potential territorial impacts, 2021): 2,2% av länets 
sysselsättning. Därutöver bedöms ett produktionsstopp i Slite kunna ha en kraftig negativ effekt på BNP, 
sysselsättning och arbetslöshet i Sverige på kort sikt. 

Investeringar genom FRO krävs för kapacitetshöjning för elöverföring i öns överliggande nät. Elnätet på 
Gotland är ej dimensionerat för det kraftigt ökade kapacitetsbehov som förutses främst för 
mineralindustrins omställning, men även för ökad elektrifiering av transporter, arbetsmaskiner och 
uppvärmning. 

Utmaningarna för att genomföra omställningen innefattar bland annat: 
- Behov av statligt stöd för att möta investeringsbehov 
Nationella styrmedel har en viktig roll i att stödja utveckling av ny teknik och bidra till att skapa 
möjligheter för att behålla en internationellt sett miljövänlig cementproduktion i Sverige. Styrmedel kan 
också bidra till att öka efterfrågan på CO2-snål cement vilket kan förbättra marknaden för denna. 
Stockholm Sustainable Finance Institute uppskattar att kostnaden för cementindustrins omställning kan 
uppgå till 2 miljarder SEK. Cementindustrins kostnader för omställning är höga på grund av de ökade 
produktionskostnaderna som CCS medför. 
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Klimatneutral betong kan bara åstadkommas genom CCS-teknik i kombination med annan utveckling. 
Förverkligande av en CCS-anläggning i Sverige är beroende av möjligheter till finansiering. Kräver 
investeringar förknippade med osäkerheter och lång avskrivningstid (Naturvårdsverket, 2021, 
Klimatneutral betong genom kravställning). 

- Forsknings- och utvecklingsbehov 
Många av de tekniska lösningar som krävs för att industrin ska kunna ställa om kräver stora satsningar 
inom forskning och utveckling. Riktat och långsiktigt stöd till cementindustrin kan bidra till tekniksprång 
nödvändiga för att uppnå en cementproduktion utan utsläpp. För cementindustrin innebär det främst att 
utveckla effektiv och kommersiellt tillgänglig teknik för CO2-avskiljning, men även ökat CO2-upptag hos 
betongstrukturer. I cement- och kalkproduktion uppstår utsläpp från förbränning av fossila bränslen. 
Cementa arbetar med att ersätta fossila bränslen i tillverkningsprocessen med bio- och avfallsbaserade 
bränslen. 
Ett annat sätt att minska utsläppen från cementindustrin är att ersätta delar av klinkern med alternativa 
bindemedel och restmaterial. På så sätt behöver mindre klinker användas för samma mängd betong.. 

- Behov av trygg elförsörjning av förnybar energi 
Investeringar genom FRO krävs för kapacitetshöjning för elöverföring i öns överliggande nät. Elnätet på 
Gotland är långt ifrån dimensionerat för det kraftigt ökade kapacitetsbehov som förutses främst för 
mineralindustrins omställning, men även för ökad elektrifiering av transporter, arbetsmaskiner och 
uppvärmning. Ett förstärkt elnät på ön samt ökande andel förnybar elproduktion på Gotland utgör 
förutsättningar för anläggningens omställning. 

För att kunna ansluta mer förnybar elproduktion krävs förnyelse och kapacitetshöjning av öns 
överliggande nät. Ökad lokal produktion av el, värme och bränsle från förnybar energi kan upprätthålla 
värdet av energiproduktionen och i sin tur bidrar till att skapa arbetstillfällen och en säkrare 
energiförsörjning. 

Investeringar genom FRO i öns nät kan också möjliggöra smarta elnät, effektflexibilitet, samspel mellan 
el- och andra energimarknader och investeringar i produktionskapacitet och eventuell lagring. 

Hur programmet möter utmaningarna: 
FRO adresserar utmaningarna genom att ge stöd till: 

 Investeringar i forskning och innovation, bland annat på universitet och offentliga 
forskningsorganisationer, och främjande av överföring av avancerad teknik. 

 Investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, inbegripet 
energilagringsteknik, och minskning av växthusgasutsläpp. 

 Investeringar i att förbättra den cirkulära ekonomin, bl.a. genom åtgärder för att förebygga och 
reducera avfall, resurseffektivitet, återanvändning och återvinning. 

 Investeringar i förnybar energi och i energieffektivitet. 

Programmet ska bidra till önskade resultat, att: 
Att mineralindustrin på Gotland ställer om till koldioxidneutralitet. De metoder som utarbetas ska spridas 
och bli skalbara. 
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Att bibehålla sysselsättning i mineralindustrin på Gotland genom långsiktig och hållbar konkurrenskraft. 
Minskade CO2-utsläpp på regional och nationell nivå. 
Att den nationella politiken för klimatomställning genomförs. Att Sverige ska vara ledande inom klimat, 
miljö och energi samt bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. 
Tryggad elförsörjning och ökad produktion av förnybar energi på Gotland. 

Synergier andra finansieringsinstrument 
FRO samspelar med Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden plus+ 
(ESF+). Eruf har bland annat goda möjligheter att ge stöd till ökad ekonomisk diversifiering i de tre län 
som berörs av FRO. Insatser som bidrar till att stödja näringslivets diversifiering planeras i 
regionalfondsprogrammen för Övre Norrland och Småland och Öarna. Då FRO bör verka där den på kort 
tid kan göra störst nytta, och då det är av vikt att fonderna inte konkurrerar med varandra, innefattar inte 
FRO insatser för ekonomisk diversifiering. FRO gynnar dock ekonomisk diversifiering genom 
kompetenshöjande insatser för SMF i stål- och metallindustriernas värdekedjor, och genom 
forskningsinsatser som gynnar industrierna på ett brett sätt. 

Programmet för ESF+ arbetar med insatser som syftar till att stärka individen och dennes ställning på 
arbetsmarknaden. I FRO genomförs insatser för kompetenshöjning och omskolning kopplat till 
klimatomställningen i stålindustrin och metallindustrin i Övre Norrland, medan ESF+ kan stödja insatser i 
hela landet och också inkluderar insatser för arbetssökande. 
FRO kompletterar och säkerställer synergi, enhetlighet och samstämmighet med åtgärderna i Sveriges 
återhämtningsplan. Klimatklivet och Industriklivet, som ingår i återhämtningsplanen, är inte geografiskt 
avgränsade medan FRO är koncentrerat till utpekade målgrupper och industrianläggningar i berörda län. 
Klimatklivet har fokus på andra typer av åtgärder. I återhämtningsplanen och dess tekniska bilaga anges 
bl.a. åtgärder för att undvika dubbelfinansiering från återhämtningsplanen och andra unionsprogram. En 
bedömning kommer att ske på projektnivå för att säkerställa att ingen dubbelfinansiering sker. Horisont 
Europa och EU:s Innovationsfond utgör tänkbar finansiering för de stora satsningar som FRO avser 
medfinansiera. 2021 har HYBRIT-initiativet beviljats stöd från EU:s Innovationsfond. I det fall FRO 
beviljar stöd till HYBRIT-initiativet kommer samordning mellan FRO och Innovationsfonden att 
säkerställas. 

Åtgärderna i omställningsplanerna kan kompletteras av pelare II och III i mekanismen för en rättvis 
omställning. I synnerhet infrastrukturbehov relaterade till elförsörjning eller investeringar i förnybar 
energi och energieffektivisering, CCS, grön vätgas, elektrobränslen och ammoniak kan komma att 
framställas för investeringar inom pelare II och III. 

FRO:s insatser ska bidra till uppfyllandet av EU:s Östersjöstrategi: industrianläggningars omställning till 
koldioxidneutralitet och ökad cirkularitet kan gynna havsmiljön. Programmet ligger i linje med EU-
kommissionens plan Repower EU främst genom insatser för att ersätta kol, olja och gas i industriella 
processer samt bidrag till snabbare elektrifiering. 
FRO:s utbildningsinsatser är i linje med Europeiska rådets rekommendation om säkerställande av en 
rättvis omställning till klimatneutralitet (2022) genom att ge stöd till livslångt lärande för anställda i de 
nya tekniker och processer som den gröna omställningen innebär. 

Agenda 2030 
FRO ska tydligt bidra till den omställning som krävs för att genomföra Agenda 2030 genom att integrera 
ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv i alla satsningar som görs. De globala målen för hållbar 
utveckling är odelbara och i alla insatser som görs behöver man göra målavvägningar för att inte 
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ett mål ska nås på bekostnad av ett annat. 

Insatserna inom FRO bedöms direkt bidra till följande mål: 
5- Jämställdhet  
7 – Hållbar energi för alla 
8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
12 – Hållbar konsumtion och produktion 
13 - Bekämpa klimatförändringarna 

Europeiska pelaren för sociala rättigheter 
Insatserna i det operativa programmet bidrar till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, i synnerhet principerna om utbildning och livslångt lärande, jämställdhet och lika möjligheter. 

Utmaningar i fråga om administrativ kapacitet, styrning samt förenklingsåtgärder 
Tillväxtverket är förvaltande myndighet. Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet. Dessa 
myndigheter har erfarenhet av att vara förvaltande myndighet respektive revisionsmyndighet sedan 
programperioden 2007–2013. Tillväxtverket har presenterat förslag till förenklingsåtgärder. 
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och tillämpliga statsstödsregler kommer att beaktas vid 
bedömningen av respektive projekt. Under genomförandet av programmet kommer förvaltande myndighet 
att främja den strategiska användningen av offentlig upphandling för att stödja de politiska målen. 

FRO har genomgått en miljökonsekvensbedömning som syftar till att integrera miljöaspekter så att hållbar 
utveckling främjas och som beaktats i framställandet. 

Insatserna har bedömts vara förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada eftersom de har 
bedömts enlighet med kommissionens tekniska vägledning om tillämpningen av principen om denna (art. 
9.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser). 

Förvaltande myndighet kommer att tillämpa urvalskriterier som är gemensamma för FRO och ERUF. 
Urvalskriterierna kommer att beslutas av övervakningskommittén för FRO som inrättas under 2022. De 
ETS-anläggningar som är utpekade för stöd i omställningsplanerna är bland de anläggningar med högst 
koldioxidutsläpp i Naturvårdsverkets statistik utsläpp och utfärdade fria utsläppsrätter för utsläpp inom 
EU ETS. 

Insatser som FRO finansierar i Övre Norrland kräver biogent kol och/eller biogas. Den biomassa som 
används är avsedd att komma från närområdet då förhållandena i norra Sverige för hållbar biomassa är 
mycket goda. Merdelen av biomassan kommer från biprodukter från skogsbruket samt pappers- och 
massaindustrin. Skogsstyrelsen har 2017 uppskattat att den tillgängliga hållbara bioenergin på kort sikt 
kan utökas med 40-50 TWh/år och till 2050 med 70-90 TWh/år. 

Kommissionens förslag ”Ny EU-skogsstrategi för 2030” COM (2021) 572 framhåller att bioenergi även i 
fortsättningen kommer att spela en betydande roll i energimixen om biomassa produceras på ett hållbart 
sätt och används effektivt. 
Hållbarhetskriterier för biobränslen har införts i linje med EU-direktivet om förnybar energi (EU) 
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2018/2001. De ETS-anläggningar mottar stöd från FRO behöver visa att hållbarhetskriterier är uppfyllda 
för att rapportera utsläppen från biobränslen som biogena. 

Programmet kommer att innefatta projektägare som inte har hanterat den här typen av EU-medel tidigare, 
däribland ett antal stora företag. Programförberedelserna innefattar att informera om programmet och de 
administrativa kraven till alla potentiella projektägare. 
De FRO-medel som relaterar till art 4 i FRO-förordningen kommer att behöva vara beslutade i tid då alla 
medel ska vara utbetalade och redovisade före utgången av 2026. Detta ställer krav på ett skyndsamt 
genomförande från förvaltande myndighet. 
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1. Programstrategi: viktigaste utmaningar och politiska åtgärder 

Tabell 1 

Politiskt mål eller specifikt mål för FRO Specifikt mål eller särskild prioritering* Motivering (sammanfattning) 

8. Göra det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, 
ekonomiska och miljömässiga effekterna av 
omställningen i riktning mot unionens energi- och 
klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i 
unionen senast 2050, med utgångspunkt i 
Parisavtalet 

JSO8.1. Göra det möjligt för regioner och 
människor att hantera de sociala, 
sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och 
miljömässiga effekterna av omställningen i riktning 
mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och 
en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, 
med utgångspunkt i Parisavtalet 

Sverige bekräftar kommissionens bedömning att 
rikta FRO till Norrbottens och Västerbottens län. 
Därutöver identifieras Gotlands län som territorium 
för FRO baserat på utsläpp, utsläppsintensitet och 
dess ö-status. Prioriteringar: 1. Stålindustrin i 
Norrbotten SSAB Luleå utgör Sveriges största 
punktutsläpp av CO2. Åtgärder för omställning till 
koldioxidneutralitet i stålindustrins värdekedja 
kräver satsningar inom forskning och utveckling, 
teknikuppskalning. Kompetenshöjande insatser 
krävs vid anläggningen och i värdekedjan. 
Marknadsmisslyckandet ligger i att det är för billigt 
att producera utsläppstungt stål. 2. Metallindustrin i 
Västerbotten Koldioxidutsläppen hos Boliden 
Rönnskär utgör 80% av länets industriutsläpp. 
Återvinningen, särskilt av zink, står för merparten 
av utsläppen. Det cirkulära materialflödet kräver 
teknikutveckling för att sänka utsläppen utan 
negativa konsekvenser för konkurrenskraft och 
sysselsättning. Investeringar krävs för forskning 
och utveckling av nya reduktionsmedel, ersätta 
fossilbaserade smältugnar, forskning gällande CCS. 
Kompetenshöjande insatser krävs vid anläggningen 
och i värdekedjan. 3. Mineralindustrin på Gotland 
Cementas cementfabrik i Slite utgör Sveriges tredje 
största punktutsläppet av CO2. Åtgärder för 
omställning till koldioxidneutralitet av industrin 
kräver stora satsningar inom forskning, utveckling 
och teknikuppskalning. Klimatneutral betong kan 
bara åstadkommas genom CCS i kombination med 
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Politiskt mål eller specifikt mål för FRO Specifikt mål eller särskild prioritering* Motivering (sammanfattning) 
annan utveckling. Förverkligande av en CCS-
anläggning är beroende av finansiering. Ett 
förstärkt elnät på ön är en förutsättning för 
mineralindustrins omställning. FRO adresserar 
utmaningarna genom att stödja investeringar i: - 
forskning och innovation, och främjande av 
överföring av avancerad teknik - användning av 
teknik och infrastruktur för ren energi, och 
minskning av växthusgasutsläpp - förbättrad 
cirkulär ekonomi - kompetenshöjning och 
omskolning - förnybar energi och i 
energieffektivitet, bl.a. genom att möjliggöra ökad 
produktionskapacitet av förnybar energi och smarta 
elnät. Aktiviteter kommer att ges stöd genom 
bidrag vilket bedöms som lämpligast stödform för 
kompetenshöjande insatser, samt för att påskynda 
miljöinvesteringar i ETS-anläggningar som inte 
förväntas leda till ökad avkastning innan 2030. 

* Särskilda prioriteringar enligt ESF+-förordningen 
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2. Prioriteringar 

Referens: artikel 22.2 och 22.3 c i förordningen om gemensamma bestämmelser 
2.1. Andra prioriteringar än tekniskt bistånd 

2.1.1. Prioritering: TJTP1. Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län 

2.1.1.1. Specifikt mål: JSO8.1. Göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga 
effekterna av omställningen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i 
Parisavtalet (FRO) 

2.1.1.1.1. Interventioner inom ramen för fonderna 

Referens: artikel 22.3 d i, iii, iv, v, vi och vii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Relaterade typer av åtgärder – artikel 22.3 d i i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 6 i ESF+-förordningen 

Investeringar i forskning och innovation, bland annat på universitet och offentliga forskningsorganisationer, och främjande av överföring avancerad teknik. 
(art. 8.2 c) i förordning (EU) 2021/1057 om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (FRO-förordningen)); Investeringar i användning av teknik och 
i system och infrastruktur för ekonomiskt överkomlig ren energi, inbegripet energilagringsteknik, och minskning av växthusgasutsläpp. (art. 8.2 d) i FRO-
förordningen); Investeringar för att minska utsläppen av växthusgas från de verksamheter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG (art 8.2 FRO-förordningen). 
Investeringar för att förbättra den cirkulära ekonomin, bl.a. genom åtgärder för att förebygga och reducera avfall, resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning (art. 8.2 j) i FRO-förordningen). Kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare och arbetssökande (art. 8.2 k) i FRO-förordningen) 

Direkta insatser till företag: 
Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG 
Insatserna ska främja företagens förmåga att genomföra omställning till klimatneutralitet. Ambitionen är här att metoder och resultat ska kunna delas och 
uppskalas. Åtgärderna ska kunna ge stöd till bland annat: 

Fossilfri stålproduktion: SSAB Luleå utgör idag största punktutsläppet av CO2 i Sverige. SSAB planerar att innan 2030 konvertera masugnen i Luleå och 
bygga ett valsverk för att möjliggöra fossilfri stålproduktion. 2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRIT-initiativet med målet att tillverka världens 
första fossilfria stå och har 2020 satt en pilotanläggning för detta i drift i Norrbotten. Insatser för att reducera CO2-utsläpp vid SSAB Luleå, anläggandet av 
en demonstrationsanläggning och därtill hörande processer kan stödjas av fonden. 
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Storskalig energilagring och utveckling och implementering av fossilfri teknik: En fossilfri ståltillverkningsprocess förutsätter en massiv tillverkning av 
vätgas med hjälp av förnybar elektricitet och fonden kan stödja insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik för 
produktion samt lagring av förnybar vätgas, samt övriga processteg i en fossilfri värdekedja för ståltillverkning, även ur ett större samhälleligt 
systemperspektiv. 

Forskning och innovation kring andra alternativa energibärare: De fossila bränslena i stålindustrins processer skulle kunna ersättas av biogas, biogasol, biokol 
eller grön vätgas. Forskning, innovation och utveckling kring olika typer av biobaserat bränsle till stålindustrin kan omfattas av fonden. 
Insatserna kan ske i form av finansiellt stöd inom ramen för stadsstödregler för att öka förutsättningarna att forskning och idéer i företag kommersialiseras 
och implementeras. Fokus är på forskning i koldioxidsnåla metoder. 

Investeringar i innovation för produktion av innovationskritiska råvaror och nödvändiga material för en omställning till ett fossilfritt samhälle: Fonden kan 
stödja insatser som riktar sig till nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet som exempelvis kan komma att bidra till 
framväxten av integrerade värdekedjor för primära, sekundära och tertiära materialflöden inom stålindustrin. 

Kompetenshöjning och omskolning: När stålindustrin och dess värdekedja ställer om väntas behovet av nya kompetenser och kvalifikationer att öka, medan 
andra fasas ut. Systemet av interna utbildningar och certifieringar i industrin behöver kompletteras och förstärkas av ett system som bygger på 
forskningsbaserad kunskap. Fonden kan stödja insatser som att utreda möjligheter till interna och externa utbildnings- och kompetenshöjningsinsatser inom 
efterfrågande kvalifikationer; Identifiera och genomföra utbildning för kompetenshöjning och kompetensomställning för efterfrågande kompetenser i 
stålindustrin och dess värdekedja; Insatser som främjar livslångt lärande samt insatser för att främja samverkan mellan utbildningsaktörer och berörd industri 
för utveckling av nya utbildningar och utbildningsmetoder. 

Interventionstyper: 
029) Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en 
koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning 
023) Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga 

Utveckling av stödstrukturer 
Insatserna ska främja förmågan i stålindustrins värdekedja att genomföra omställning till klimatneutralitet genom att ge stöd till exempelvis: 

Storskalig energilagring och utveckling och implementering av fossilfri teknik: En fossilfri ståltillverkningsprocess förutsätter en massiv tillverkning av 
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vätgas med hjälp av förnybar elektricitet. Fonden kan stödja insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik för produktion 
samt lagring av förnybar vätgas, samt övriga processteg i en fossilfri värdekedja, även ur ett större samhälleligt systemperspektiv. 

Forskning och innovation kring andra alternativa energibärare: De fossila bränslena i stålindustrins processer skulle kunna ersättas av biogas, biogasol, biokol 
eller grön vätgas. Forskning, innovation och utveckling kring olika typer av biobaserat bränsle till stålindustrin kan omfattas av fonden. 

Utvecklingen av långsiktiga samverkanplattformar för aktörer inom bland annat forskning, näringsliv och offentlig sektor. 

Investeringar i innovation för produktion av innovationskritiska råvaror och nödvändiga material för en omställning till ett fossilfritt samhälle: Fonden kan 
stödja insatser som riktar sig till nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet som exempelvis kan komma bidra till framväxten av 
integrerade värdekedjor för primära, sekundära och tertiära materialflöden inom stålindustrin. 

Kartläggning av stålindustrins kompetensbehov: Ett samlat grepp behövs för att kartlägga de kompetensbehov som branschens klimatomställning medför i 
Norrbotten. 

Stöd till nätverk och kluster för kompetenshöjande insatser inom stålindustrin och dess värdekedja: För att säkerställa att omställningen sker med bibehållen 
eller stärkt konkurrenskraft och värde för regionen krävs gemensamma insatser mellan utbildningsutförare, företag, branschorganisationer och 
industrirelevanta aktörer i värdekedjan. 

Valideringsinsatser: Valideringsinsatser kan möjliggöra ett snabbare inträde på arbetsmarknaden samt främja företagens arbete med att hitta rätt kompetens. 
Stöd kan exempelvis ges till insatser för att utröna möjliga vägar till validering inom stålindustrins värdekedja, kopplat till omställning av klimatneutral 
produktion. Uppbyggnad av en valideringsstruktur för berörd industri. 
Insatser för att stärka företagens strategiska arbete med kompetensfrågor: Det är av vikt att företagen i värdekedjan klarar sina framtida kompetensbehov. 
Interventionstyper: 
029) Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en 
koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning. 
023) Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga 
Förenlighet med principen om att inte orsaka betydande skada (art. 9.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser) 
Insatserna har bedömts vara förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada eftersom de har bedömts enlighet med kommissionens tekniska 
vägledning om tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 
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Huvudsakliga målgrupper – artikel 22.3 d iii i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Företag och anläggningar med verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG, forskningsinstitut, universitet och högskolor, organisationer, 
Företag i stålindustrins värdekedja. Utbildningsaktörer, Region Norrbotten, branschorganisationer, kommuner, arbetstagarorganisationer. 

Åtgärder för säkerställande av jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering – artikel 22.3 d iv i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 
6 i ESF+-förordningen 

Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och ha samma förutsättningar att nå inflytande i 
utvecklingsarbetet och få tillgång till de resurser som erbjuds. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska 
genomsyra insatserna inom programmet. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i alla steg av programmets genomförande. 
För att klara kompetensförsörjningen i samband med industrins omställning till koldioxidneutralitet är det bland annat viktigt att tillvarata kompetens hos 
tillgänglig arbetskraft utanför arbetslivet; motverka könssegregerad arbetsmarknad; och att leda ett framgångsrikt mångfalds- och integrationsarbete. 
Insatserna genomförs med detta som utgångspunkt. 

Programmets insatser för kompetenshöjande insatser, 023. Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och 
företags anpassningsförmåga, kommer att i sin helhet inkludera insatser för att motverka en könssegregerad arbetsmarknad. Därför är programmets budget 
för dessa insatser klassade som kod 2, jämställdhetsintegrering, i tabell 8. 

Angivande av de specifika målterritorierna, inbegripet planerad användning av territoriella verktyg – artikel 22.3 d v i förordningen om gemensamma 
bestämmelser 

Nej 
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Interregionala, gränsregionala och transnationella åtgärder – artikel 22.3 d vi i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Det finns behov av att både bidra till och ta del av den snabba utveckling som sker inom EU gällande rättvis omställning till klimatneutralitet. Samarbete med 
aktörer i ett eller flera andra länder kan vara värdefullt för att stärka arbetet inom FRO. Det kan handla om åtgärder i syfte att utbyta erfarenheter, bidra till 
lärande och utveckling eller skapa förutsättningar för deltagande i andra EU-initiativ, Horisont Europa, andra forskningsprogram samt samarbetsplattformar 
för smart specialisering etcetera. 
Möjligheter att samverka med andra forskningsprogram och regionalfondsprogrammet för Övre Norrland med liknande inriktning. 

Planerad användning av finansieringsinstrument – artikel 22.3 d vii i förordningen om gemensamma bestämmelser 

EJ AKTUELLT 

2.1.1.1.2. Indikatorer 

Referens: Artikel 22.3 d ii i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 8 i Eruf-förordningen och förordningen om Sammanhållningsfonden 
Tabell 2: Utfallsindikatorer 

Prioritering Specifikt 
mål Fond Regionkategori ID Indikator Mätenhet Delmål 

(2024) 
Mål 

(2029) 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCO01 Företag som får stöd (varav mikroföretag, små företag, medelstora företag, 
stora företag) 

företag 2,00 4,00 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCO02 Företag som får bidrag företag 2,00 4,00 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCO07 Forskningsorganisationer som deltar i gemensamma forskningsprojekt forskningsorganisationer 2,00 6,00 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCO10 Företag som samarbetar med forskningsorganisationer företag 3,00 10,00 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCO101 SMF som investerar i kompetens för smart specialisering, industriomställning 
och entreprenörskap 

företag 7,00 30,00 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCO121a Företag som får stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan 
verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG 

företag 1,00 2,00 
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TJTP1 JSO8.1 FRO SWO101 Företag som investerar i kompetensutveckling (ej SMF) Antal företag 1,00 3,00 

Referens: Artikel 22.3 d ii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 3: Resultatindikatorer 

Prioriterin 
g 

Specifik 
t mål 

Fon 
d 

Regionkategor 
i ID Indikator Mätenhet 

Utgångsvärd 
e eller 

referensvärd 
e 

Referenså 
r Mål (2029) Datakälla Kommentarer 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCR02 Privata investeringar 
som matchar offentligt 
stöd (varav bidrag 
respektive 
finansieringsinstrumen 
t) 

euro 0,00 2019-
2029 

300 000 000,0 
0 

Uppgifter från 
stödmottagare 

Förordningen 
stipulerar att 
uppdelning inte 
krävs i 
programframtagande 
t, utan endast för 
rapportering. 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCR03 Små och medelstora 
företag (SMF) som 
inför produkt- eller 
processinnovationer 

företag 0,00 2020-
2029 

6,00 Uppgifter från 
stödmottagare 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCR29 
a 

Uppskattade 
växthusgasutsläpp från 
sådan verksamhet som 
förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG i 
företag som får stöd 

ton 
koldioxidekvivalenter/ 
år 

5 384 322,00 2019-
2029 

2 790 000,00 Naturvårdsverket 
: Förteckning 
över utsläpp per 
anläggning och 
bransch 2030 

TJTP1 JSO8.1 FRO RCR98 Personal i små och 
medelstora företag som 
avslutar 
kompetensutveckling 
för smart 
specialisering, 
industriomställning 
och entreprenörskap 
(per färdighet: teknik, 
förvaltning, 
entreprenörskap, grön 
kompetens, annan) 

deltagare 0,00 2019-
2029 

300,00 Uppgifter från 
stödmottagare 

Förordningen 
stipulerar att 
uppdelning inte 
krävs i 
programframtagande 
t, utan endast för 
rapportering 
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TJTP1 JSO8.1 FRO SWR98 Personal (ej i SMF) 
som tar del av 
kompetenshöjande 
insatser 

deltagare 0,00 2020-
2029 

500,00 Rapportering 
från 
stödmottagare 

Personal, ej i SMF, 
som tar del av 
kompetensutveckling 
för smart 
specialisering, 
industriomställning 
och entreprenörskap. 

2.1.1.1.3. Preliminär fördelning av anslagna (EU-)medel efter interventionstyp 

Referens: artikel 22.3 d viii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 4: Dimension 1 – interventionsområde 

Prioritering Specifikt 
mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP1 JSO8.1 FRO 023. Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags 
anpassningsförmåga 

9 487 707,00 

TJTP1 JSO8.1 FRO 029. Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och 
universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning 

80 364 778,00 

TJTP1 JSO8.1 Totalt 89 852 485,00 

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP1 JSO8.1 FRO 01. Bevilja 89 852 485,00 

TJTP1 JSO8.1 Totalt 89 852 485,00 

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemetod och territoriellt fokus 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP1 JSO8.1 FRO 33. Andra strategier – Ingen territoriell målinriktning 89 852 485,00 

TJTP1 JSO8.1 Totalt 89 852 485,00 
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Tabell 7: Dimension 6 – ESF+-sekundärteman 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

Tabell 8: Dimension 7 – ESF+, Eruf, Sammanhållningsfonden och FRO, jämställdhetsdimensionen 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP1 JSO8.1 FRO 02. Jämställdhetsintegrering 9 487 707,00 

TJTP1 JSO8.1 FRO 03. Könsneutralitet 80 364 778,00 

TJTP1 JSO8.1 Totalt 89 852 485,00 

* För ESF+ bidrar i princip 40 % av ESF+-medlen till uppföljning av jämställdheten. 100 % är tillämpligt när medlemsstaten väljer att använda artikel 6 i ESF+ 
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2.1.1. Prioritering: TJTP2. Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län 

2.1.1.1. Specifikt mål: JSO8.1. Göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga 
effekterna av omställningen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i 
Parisavtalet (FRO) 

2.1.1.1.1. Interventioner inom ramen för fonderna 

Referens: artikel 22.3 d i, iii, iv, v, vi och vii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Relaterade typer av åtgärder – artikel 22.3 d i i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 6 i ESF+-förordningen 

Investeringar i forskning och innovation, bland annat på universitet och offentliga forskningsorganisationer, och främjande av implementering överföring av 
avancerad teknik. (art. 8.2 c, FRO-förordningen); Investeringar i användning av teknik och i system och infrastruktur för ekonomiskt överkomlig ren energi, 
inbegripet energilagningsteknik, och minskning av växthusgasutsläpp, energieffektivitet och förnybar energi. (art. 8.2 d, FRO-förordningen); Investeringar 
för att minska utsläppen av växthusgas från de verksamheter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (art 8.2, 
FRO-förordningen). Investeringar för att förbättra den cirkulära ekonomin, bl.a. genom åtgärder för att förebygga och reducera avfall, resurseffektivitet, 
återanvändning och återvinning (art. 8.2 j i FRO-förordningen) 

Direkta insatser till företag: 
Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG 
Insatserna ska främja företagens förmåga att genomföra omställning till klimatneutralitet. Ambitionen är här att metoder och resultat ska kunna delas och 
uppskalas. Åtgärderna ska kunna ge stöd till bland annat: 

Fossilfri metallproduktion och återvinning: Insatser för Boliden Rönnskärs omställning till koldixidneutralitet kan stödjas av fonden. FRO-investeringar krävs 
för forskning och utveckling av nya reduktionsmedel, ersättning av fossilbaserade smältugnar och oljebrännare, samt CCS för att sänka CO2-utsläppen. 

Storskalig energilagring och utveckling och implementering av fossilfri teknik: En fossilfri metalltillverkning kan vara i behov av tillverkning av förnybar 
vätgas. FRO kan stödja insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik för produktion samt lagring av förnybar vätgas, även 
ur ett större samhälleligt systemperspektiv. 

Forskning och innovation kring andra alternativa energibärare: De fossila bränslena i metallindustrins processer skulle kunna ersättas av biogas, biogasol, 
biokol eller grön vätgas. Forskning, innovation och utveckling kring olika typer av biobaserat bränsle till metallindustrin kan omfattas av fonden. Insatserna 
kan ske i form av finansiellt stöd inom ramen för stadsstödregler för att öka förutsättningarna att forskning och idéer i företag kommersialiseras och 
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implementeras. 

Investeringar i innovation för produktion av innovationskritiska råvaror och nödvändiga material för en omställning till ett fossilfritt samhälle: Fonden kan 
stödja insatser som riktar sig till nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet som exempelvis kan komma att bidra till 
framväxten av integrerade värdekedjor för primära, sekundära och tertiära materialflöden inom metallindustrin. Investeringar för att öka utvinningen av 
sällsynta jordartsmetaller vid Boliden Rönnskär kan stödjas. 

Kompetenshöjning och omskolning: När metallindustrin och dess värdekedja ställer om väntas behovet av nya kompetenser och kvalifikationer att öka, 
medan andra fasas ut. Systemet av interna utbildningar och certifieringar i industrin behöver kompletteras och förstärkas av ett system som bygger på 
forskningsbaserad kunskap. Fonden kan stödja insatser som att utreda möjligheter till interna och externa utbildnings- och kompetenshöjningsinsatser inom 
efterfrågande kvalifikationer; Identifiera och genomföra utbildning för kompetenshöjning inom efterfrågande kompetenser i metallindustrin och dess 
värdekedja; Insatser som främjar livslångt lärande samt insatser för att främja samverkan mellan utbildningsaktörer och berörd industri för utveckling av nya 
utbildningar och utbildningsmetoder. 

Interventionstyper: 
029) Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en 
koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning. 
023) Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga 

Utveckling av stödstrukturer 

Insatserna ska främja förmågan i metallindustrins värdekedja, gällande produktion av metall, att genomföra omställning till klimatneutralitet genom att ge 
stöd till exempelvis: 

Storskalig energilagring och utveckling och implementering av fossilfri teknik: En fossilfri metalltillverkning kan innebära ett behov av tillverkning av vätgas 
med hjälp av förnybar elektricitet. FRO kan stödja insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik för produktion samt 
lagring av förnybar vätgas, även ur ett större samhälleligt systemperspektiv. 

Forskning och innovation kring andra alternativa energibärare: Vissa av de fossila bränslena i metallindustrins processer skulle kunna ersättas av elektricitet, 
biogas, biogasol, biokol eller grön vätgas. Forskning, innovation och utveckling kring olika typer av förnyelsebart eller biobaserat bränsle till metallindustrin 
kan omfattas av fonden. 
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Utvecklingen av långsiktiga samverkanplattformar för aktörer inom bland annat forskning, näringsliv och offentlig sektor. 

Investeringar i innovation för produktion av innovationskritiska råvaror och nödvändiga material för en omställning till ett fossilfritt samhälle: Fonden kan 
stödja insatser som riktar sig till nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet som exempelvis kan komma att bidra till 
framväxten av integrerade värdekedjor för primära, sekundära och tertiära materialflöden inom metallindustrin. 

Kartläggning av metallindustrins kompetensbehov: Ett samlat grepp behövs för att kartlägga de kompetensbehov som branschens klimatomställning medför i 
Västerbotten. 

Stöd till nätverk och kluster för kompetenshöjande insatser inom metallindustrin och dess värdekedja: För att säkerställa att omställningen sker med 
bibehållen eller stärkt konkurrenskraft och värde för regionen krävs gemensamma insatser mellan utbildningsutförare, företag, branschorganisationer och 
industrirelevanta aktörer i värdekedjan. 
Valideringsinsatser: Valideringsinsatser kan möjliggöra ett snabbare inträde på arbetsmarknaden samt främja företagens arbete med att hitta rätt kompetens. 
Stöd kan exempelvis ges till insatser för att utröna möjliga vägar till validering inom stålindustrins värdekedja, kopplat till omställning av klimatneutral 
produktion. Uppbyggnad av en valideringsstruktur för berörd industri. 
Insatser för att stärka företagens strategiska arbete med kompetensfrågor: Det är av vikt att företagen i värdekedjan klara sina framtida kompetensbehov. 

Interventionstyper: 
29) Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en 
koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning. 
23) Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga 

Förenlighet med principen om att inte orsaka betydande skada (art. 9.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser) 
Insatserna har bedömts vara förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada eftersom de har bedömts enlighet med kommissionens tekniska 
vägledning om tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

Huvudsakliga målgrupper – artikel 22.3 d iii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
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Företag och anläggningar med verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG, forskningsinstitut, universitet och högskolor, organisationer, 
eller aktörer inom elförsörjning som exempelvis Skellefteå Kraft AB. Företag i metallindustrins värdekedja. Utbildningsaktörer, Region Västerbotten, 
kommuner, branschorganisationer, arbetstagarorganisationer. 

Åtgärder för säkerställande av jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering – artikel 22.3 d iv i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 
6 i ESF+-förordningen 

Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och ha samma förutsättningar att nå inflytande i 
utvecklingsarbetet och få tillgång till de resurser som erbjuds. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska 
genomsyra insatserna inom programmet. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i alla steg av programmets genomförande. 
För att klara kompetensförsörjningen i samband med industrins omställning till koldioxidneutralitet så är det bland annat viktigt att tillvarata kompetens hos 
tillgänglig arbetskraft utanför arbetslivet; motverka könssegregerad arbetsmarknad; och att leda ett framgångsrikt mångfalds- och integrationsarbete. 
Insatserna genomförs med detta som utgångspunkt. 

Programmets insatser för kompetenshöjande insatser, 023: Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och 
företags anpassningsförmåga, kommer att i sin helhet inkludera insatser för att motverka en könssegregerad arbetsmarknad. Därför är programmets budget 
för dessa insatser klassade som kod 2, jämställdhetsintegrering, i tabell 8. 

Angivande av de specifika målterritorierna, inbegripet planerad användning av territoriella verktyg – artikel 22.3 d v i förordningen om gemensamma 
bestämmelser 

Nej 

Interregionala, gränsregionala och transnationella åtgärder – artikel 22.3 d vi i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Det finns behov av att både bidra till och ta del av den snabba utveckling som sker inom EU gällande rättvis omställning till klimatneutralitet. Samarbete med 

30SV SV 



 

  

 

 

 
 

aktörer i ett eller flera andra länder kan vara värdefullt för att stärka arbetet inom FRO. Det kan handla om åtgärder i syfte att utbyta erfarenheter, bidra till 
lärande och utveckling eller skapa förutsättningar för deltagande i andra EU-initiativ, Horisont Europa, andra forskningsprogram samt samarbetsplattformar 
för smart specialisering etcetera. 
Möjligheter att samverka med andra forskningsprogram och regionalfondsprogrammet för Övre Norrland med liknande inriktning. 

Planerad användning av finansieringsinstrument – artikel 22.3 d vii i förordningen om gemensamma bestämmelser 

EJ AKTUELLT 

2.1.1.1.2. Indikatorer 

Referens: Artikel 22.3 d ii i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 8 i Eruf-förordningen och förordningen om Sammanhållningsfonden 
Tabell 2: Utfallsindikatorer 

Prioritering Specifikt 
mål Fond Regionkategori ID Indikator Mätenhet Delmål 

(2024) 
Mål 

(2029) 

TJTP2 JSO8.1 FRO RCO01 Företag som får stöd (varav mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) företag 1,00 2,00 

TJTP2 JSO8.1 FRO RCO02 Företag som får bidrag företag 1,00 2,00 

TJTP2 JSO8.1 FRO RCO10 Företag som samarbetar med forskningsorganisationer företag 2,00 6,00 

TJTP2 JSO8.1 FRO RCO101 SMF som investerar i kompetens för smart specialisering, industriomställning och 
entreprenörskap 

företag 6,00 20,00 

TJTP2 JSO8.1 FRO RCO121a Företag som får stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som 
förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG 

företag 1,00 1,00 

TJTP2 JSO8.1 FRO SWO101 Företag som investerar i kompetensutveckling (ej SMF) Antal 
företag 

1,00 1,00 

Referens: Artikel 22.3 d ii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 3: Resultatindikatorer 
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Prioriterin 
g 

Specifik 
t mål 

Fon 
d 

Regionkategor 
i ID Indikator Mätenhet 

Utgångsvärd 
e eller 

referensvärde 

Referenså 
r Mål (2029) Datakälla Kommentarer 

TJTP2 JSO8.1 FRO RCR02 Privata investeringar 
som matchar offentligt 
stöd (varav bidrag 
respektive 
finansieringsinstrument
) 

euro 0,00 2019-
2029 

5 000 000,0 
0 

Uppgifter från 
stödmottagare. 

Förordningen 
stipulerar att 
uppdelning inte 
krävs för 
programplanering, 
utan endast för 
rapportering.  

TJTP2 JSO8.1 FRO RCR03 Små och medelstora 
företag (SMF) som 
inför produkt- eller 
processinnovationer 

företag 0,00 2019-
2029 

5,00 Uppgifter från 
stödmottagare. 

Forskningsinsatsern 
a beräknas främst 
rikta sig till 
utveckling kring 
olika typer av 
biobaserade eller 
andra typer av 
fossilfria bränslen 
och råvaror samt 
infångning och 
lagring av koldioxid 
(CCS). 

TJTP2 JSO8.1 FRO RCR29 
a 

Uppskattade 
växthusgasutsläpp från 
sådan verksamhet som 
förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG i 
företag som får stöd 

ton 
koldioxidekvivalenter/å 
r 

270 752,00 2019-
2029 

160 000,00 Naturvårdsverket 
: Förteckning 
över utsläpp per 
anläggning och 
bransch 2030 

Boliden bedöms 
uppnå en minskning 
av koldioxidutsläpp 
med 40%. 
Minskning från 0,96 
ton Co2/producerat 
ton metall till 0,6 ton 
Co2/producerat ton 
metall. 

TJTP2 JSO8.1 FRO RCR98 Personal i små och 
medelstora företag som 
avslutar 
kompetensutveckling 
för smart 
specialisering, 
industriomställning och 
entreprenörskap (per 
färdighet: teknik, 

deltagare 0,00 2019-
2029 

200,00 uppgifter från 
stödmottagare 
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förvaltning, 
entreprenörskap, grön 
kompetens, annan) 

TJTP2 JSO8.1 FRO SWR98 Personal (ej i SMF) 
som tar del av 
kompetenshöjande 
insatser 

deltagare 0,00 2019-
2029 

400,00 Rapportering 
från 
stödmottagare 

Personal som tar del 
av 
kompetensutvecklin 
g för smart 
specialisering, 
industriomställning 
och entreprenörskap 
(per färdighet: 
teknik, förvaltning, 
entreprenörskap, 
grön kompetens, 
annan). Ej i SMF. 

2.1.1.1.3. Preliminär fördelning av anslagna (EU-)medel efter interventionstyp 

Referens: artikel 22.3 d viii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 4: Dimension 1 – interventionsområde 

Prioritering Specifikt 
mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP2 JSO8.1 FRO 023. Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags 
anpassningsförmåga 

7 492 624,00 

TJTP2 JSO8.1 FRO 029. Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och 
universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning 

16 468 044,00 

TJTP2 JSO8.1 Totalt 23 960 668,00 

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP2 JSO8.1 FRO 01. Bevilja 23 960 668,00 

TJTP2 JSO8.1 Totalt 23 960 668,00 
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Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemetod och territoriellt fokus 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP2 JSO8.1 FRO 33. Andra strategier – Ingen territoriell målinriktning 23 960 668,00 

TJTP2 JSO8.1 Totalt 23 960 668,00 

Tabell 7: Dimension 6 – ESF+-sekundärteman 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

Tabell 8: Dimension 7 – ESF+, Eruf, Sammanhållningsfonden och FRO, jämställdhetsdimensionen 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP2 JSO8.1 FRO 02. Jämställdhetsintegrering 7 492 624,00 

TJTP2 JSO8.1 FRO 03. Könsneutralitet 16 468 044,00 

TJTP2 JSO8.1 Totalt 23 960 668,00 

* För ESF+ bidrar i princip 40 % av ESF+-medlen till uppföljning av jämställdheten. 100 % är tillämpligt när medlemsstaten väljer att använda artikel 6 i ESF+ 
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2.1.1. Prioritering: TJTP3. Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län 

2.1.1.1. Specifikt mål: JSO8.1. Göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga 
effekterna av omställningen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i 
Parisavtalet (FRO) 

2.1.1.1.1. Interventioner inom ramen för fonderna 

Referens: artikel 22.3 d i, iii, iv, v, vi och vii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Relaterade typer av åtgärder – artikel 22.3 d i i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 6 i ESF+-förordningen 

Investeringar i forskning och innovation, bland annat på universitet och offentliga forskningsorganisationer, och främjande av överföring avancerad teknik. 
(art. 8.2 c, FRO-förordningen); Investeringar i användning av teknik och i system och infrastruktur för ekonomiskt överkomlig ren energi, inbegripet 
energilagringsteknik, och minskning av växthusgasutsläpp. (art. 8.2 d, FRO-förordningen); Investeringar i förnybar energi i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2018/20011, inbegripet de hållbarhetskriterier som fastställs i direktivet, och i energieffektivitet, inbegripet för 
att minska energifattigdomen. (art. 8.2 e, FRO-förordningen); Investeringar för att minska utsläppen av växthusgas från de verksamheter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (art 8.2, FRO-förordningen). 
Investeringar för att förbättra den cirkulära ekonomin, bl.a. genom åtgärder för att förebygga och reducera avfall, resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning (art. 8.2 j, FRO-förordningen). 

Direkta insatser till företag: 

Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG. 

Insatserna ska främja företagens förmåga att genomföra omställning till klimatneutralitet. Många av de tekniska lösningar som krävs för att mineralindustrin 
ska kunna ställa om kräver stora satsningar inom forskning och utveckling. Det behövs riktade och långsiktiga offentliga satsningar för att stödja den 
konkurrensutsatta processindustrins väg mot större tekniksprång inom koldioxidsnål teknik. Ambitionen är att metoder och resultat ska kunna delas och 
uppskalas. Åtgärderna ska kunna ge stöd till: 

- CCS. Insatserna kan innefatta genomförbarhets- och konsekvensanalyser för att bidra till och utveckla förståelse för förutsättningarna för att 
kunna implementera CCS-teknik inom cementsektorn och hur man skapar dessa förutsättningar för en utbyggnad på anläggningen i Slite. Stöd från FRO kan 
även omfatta projektering, investeringar, forskning och utveckling, infrastruktur, platsspecifika investeringsförberedande åtgärder, investeringar i anknytande 
elinfrastruktur. 
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Forskning och innovation: 
- Alternativa bränslen: Cementa planerar att fasa ut det mesta av sin kol och kokskonsumtion senast 2030 och ersätta den med alternativa bränslen. 
Stöd från FRO kan omfatta forskning och utveckling om alternativa bränslen och elektrifierade cementproduktionsprocesser för att påskynda omställningen 
till biobränslen och elektrifiering. Detta inkluderar en kartläggning av hur biomassa och bioenergi bäst används inom branschen samt en identifiering av 
framtida parametrar för utbud och efterfrågan på olika energikällor och deras kostnad. 

- Nya cementkvaliteter och material i produktionen: Studier som undersöker nya sammansättningar av cement, med fokus på att sänka 
klinkerhalten samt identifieringen av potentiella koldioxidsnåla ersättningsmaterial och deras tillgänglighet och påverkan. Stöd från FRO kan omfatta 
forskning och utveckling om nya sätt att sammanställa cement, med fokus på att sänka klinkerhalten samt identifieringen av potentiella koldioxidsnåla 
materialersättningar och deras tillgänglighet och påverkan. Användningen av nya material som råmaterial i cement- och betongproduktion inkluderar även 
återvinning av betong som möjlighet i cementtillverkningen och nyttiggörandet av askor och lermineral. 

Behov av trygg elförsörjning av förnybar energi: I sin nuvarande konfiguration hindrar det lokala energisystemet på Gotland utfasningen av fossila bränslen 
på ön. Cementas behov av elektricitet förväntas tiodubblas som en följd av omställningen till koldioxidneutralitet. Investeringar krävs för att förbättra 
kapaciteten av elnätet på Gotland. De nya lösningarna ska komplettera varandra för att möjliggöra ökad produktion av förnybar el och tillgodose industrins 
växande efterfrågan på el. 

Interventionstyper: 
29) Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en 
koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning 
53) Smarta energisystem (inklusive smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring 

Utveckling av stödstrukturer 
Forsknings och utvecklingsbehov: 

Många av de tekniska lösningar som krävs för att mineralindustrin ska kunna ställa om kräver stora satsningar inom forskning och utveckling. Det behövs 
riktade och långsiktiga offentliga satsningar för att stödja den konkurrensutsatta processindustrins väg mot större tekniksprång inom koldioxidsnål teknik. 
För cementindustrin innefattar det att: 
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-Utveckla effektiv och kommersiellt tillgänglig teknik för CCS. Insatserna kan innefatta genomförbarhets- och konsekvensanalyser för att kunna 
implementera CCS-teknik inom cementsektorn och hur man skapar dessa förutsättningar för en utbyggnad på anläggningen i Slite. 
-Byte av bränsle: Cementa planerar att fasa ut det mesta av sin kol och kokskonsumtion senast 2030 och ersätta den med alternativa bränslen. Insatserna kan 
innefatta stöd till tekniska analyser om alternativa bränslen och elektrifierade cementproduktionsprocesser för att påskynda omställningen till biobränslen och 
elektrifiering. Detta inkluderar en kartläggning av hur biomassa och bioenergi bäst används inom branschen samt en identifiering av framtida parametrar för 
utbud och efterfrågan på olika energikällor och deras kostnad. 
-Nya cementkvaliteter och material som används i produktionen: studier som undersöker nya samansättningar av cement, med fokus på att sänka 
klinkerhalten samt identifieringen av potentiella koldioxidsnåla ersättningsmaterial och deras tillgänglighet och påverkan. Minimering av avfall, ersättning av 
råmaterial och återvinning av betong. 

Behov av trygg elförsörjning av förnybar energi: I sin nuvarande konfiguration hindrar det lokala energisystemet på Gotland utfasningen av fossila bränslen 
på ön. Cementas behov av elektricitet förväntas tiodubblas som en följd av omställningen till koldioxidneutralitet. Investeringar krävs för att förbättra 
kapaciteten av elnätet på Gotland, både på själva ön och kopplingen till fastlandet. De nya lösningarna ska komplettera varandra för att möjliggöra ökad 
produktion av förnybar el och tillgodose industrins växande efterfrågan på el. 

Interventionstyper: 
29) Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en 
koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning. 
53) Smarta energisystem (inklusive smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring. 

Förenlighet med principen om att inte orsaka betydande skada (art. 9.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser) 
Insatserna har bedömts vara förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada eftersom de har bedömts enlighet med kommissionens tekniska 
vägledning om tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. 

Huvudsakliga målgrupper – artikel 22.3 d iii i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Företag och anläggningar med verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG, Gotlands Elnät AB, forskningsinstitut, universitet och 
högskolor, organisationer, offentliga aktörer. 
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Åtgärder för säkerställande av jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering – artikel 22.3 d iv i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 
6 i ESF+-förordningen 

Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar på lika villkor och ha samma förutsättningar att nå inflytande i 
utvecklingsarbetet och få tillgång till de resurser som erbjuds. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska 
genomsyra insatserna inom programmet. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i alla steg av programmets genomförande. 

Angivande av de specifika målterritorierna, inbegripet planerad användning av territoriella verktyg – artikel 22.3 d v i förordningen om gemensamma 
bestämmelser 

Nej 

Interregionala, gränsregionala och transnationella åtgärder – artikel 22.3 d vi i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Det finns behov av att både bidra till och ta del av den snabba utveckling som sker inom EU gällande rättvis omställning till klimatneutralitet. Samarbete med 
aktörer i ett eller flera andra länder kan vara värdefullt för att stärka arbetet inom FRO. Det kan handla om åtgärder i syfte att utbyta erfarenheter, bidra till 
lärande och utveckling eller skapa förutsättningar för deltagande i andra EU-initiativ, exempelvis inom Interreg Central Baltic, Interreg Östersjöprogrammet, 
Horisont Europa, andra forskningsprogram samt samarbetsplattformar för smart specialisering. Även nationella- och regionalfondsprogrammet för Småland 
och öarna samt Europeiska socialfonden+ bör uppmärksammas för samverkan i frågor med liknande inriktning. 

Planerad användning av finansieringsinstrument – artikel 22.3 d vii i förordningen om gemensamma bestämmelser 

EJ AKTUELLT 
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2.1.1.1.2. Indikatorer 

Referens: Artikel 22.3 d ii i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 8 i Eruf-förordningen och förordningen om Sammanhållningsfonden 
Tabell 2: Utfallsindikatorer 

Prioritering Specifikt 
mål Fond Regionkategori ID Indikator Mätenhet Delmål 

(2024) 
Mål 

(2029) 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCO01 Företag som får stöd (varav mikroföretag, små företag, medelstora företag, 
stora företag) 

företag 1,00 2,00 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCO02 Företag som får bidrag företag 1,00 2,00 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCO07 Forskningsorganisationer som deltar i gemensamma forskningsprojekt forskningsorganisationer 0,00 2,00 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCO10 Företag som samarbetar med forskningsorganisationer företag 1,00 1,00 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCO22 Ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi (av vilken el, värme) MW 0,00 159,00 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCO121a Företag som får stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan 
verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG 

företag 0,00 1,00 

Referens: Artikel 22.3 d ii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 3: Resultatindikatorer 

Prioriterin 
g 

Specifik 
t mål 

Fon 
d 

Regionkategor 
i ID Indikator Mätenhet 

Utgångsvärd 
e eller 

referensvärde 

Referenså 
r Mål (2029) Datakälla Kommentarer 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCR02 Privata investeringar 
som matchar offentligt 
stöd (varav bidrag 
respektive 
finansieringsinstrument
) 

  

euro 0,00 2019-
2029 

20 000 000,0 
0 

Uppgifter från 
stödmottagare 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCR03 Små och medelstora 
företag (SMF) som 
inför produkt- eller 
processinnovationer 

företag 0,00 2019-
2029 

1,00 Uppgifter från 
stödmottagare 

Gotlands Elnät AB 
kommer att 
genomföra insatser 
för produkt- och 
processinnovatione 
r 
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TJTP3 JSO8.1 FRO RCR29 
a 

Uppskattade 
växthusgasutsläpp från 
sådan verksamhet som 
förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG i 
företag som får stöd 

ton 
koldioxidekvivalenter/å 
r 

1 536 480,00 2019-
2029 

1 200 000,00 Naturvårdsverket 
: Förteckning 
över utsläpp per 
anläggning och 
bransch 2030 

När CCS 
genomförs, kan 1,8 
miljoner ton CO2 
ekv./år inklusive 
biogena utsläpp 
fångas in. 

TJTP3 JSO8.1 FRO RCR31 Total mängd förnybar 
energi som producerats 
(fördelad per el, värme) 

MWh/år 170,00 2020-
2029 

329,00 Uppgifter från 
stödmottagare 

Det genomförbara 
målet för 2035 är 
235 MW (vind) 
och 200 MW (sol) 

2.1.1.1.3. Preliminär fördelning av anslagna (EU-)medel efter interventionstyp 

Referens: artikel 22.3 d viii i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 4: Dimension 1 – interventionsområde 

Prioritering Specifikt 
mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP3 JSO8.1 FRO 029. Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och 
universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning 

26 955 740,00 

TJTP3 JSO8.1 FRO 053. Smarta energisystem (inbegripet smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring 8 985 249,00 

TJTP3 JSO8.1 Totalt 35 940 989,00 

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP3 JSO8.1 FRO 01. Bevilja 35 940 989,00 

TJTP3 JSO8.1 Totalt 35 940 989,00 

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemetod och territoriellt fokus 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP3 JSO8.1 FRO 33. Andra strategier – Ingen territoriell målinriktning 35 940 989,00 
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TJTP3 JSO8.1 Totalt 35 940 989,00 

Tabell 7: Dimension 6 – ESF+-sekundärteman 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

Tabell 8: Dimension 7 – ESF+, Eruf, Sammanhållningsfonden och FRO, jämställdhetsdimensionen 

Prioritering Specifikt mål Fond Regionkategori Kod Belopp (euro) 

TJTP3 JSO8.1 FRO 03. Könsneutralitet 35 940 989,00 

TJTP3 JSO8.1 Totalt 35 940 989,00 

* För ESF+ bidrar i princip 40 % av ESF+-medlen till uppföljning av jämställdheten. 100 % är tillämpligt när medlemsstaten väljer att använda artikel 6 i ESF+ 
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2.2. Prioriteringar för tekniskt bistånd 
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3. Finansieringsplan 
Referens: artikel 22.3 g i, ii och iii, artikel 112.1, 112.2 och 112.3 samt artiklarna 14 och 26 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
3.1. Överföringar och bidrag (1) 

Referens: artiklarna 14, 26 och 27 i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Programändring relaterad till 

bidrag till InvestEU 

överföring till instrument med direkt eller indirekt förvaltning 

överföring mellan Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, eller till en annan fond/fonder 

1) Endast tillämpligt på programändringar i enlighet med artiklarna 14 och 26, med undantag för kompletterande överföringar till FRO i enlighet med artikel 
27 i förordningen om gemensamma bestämmelser. Överföringarna ska inte påverka den årliga fördelningen av anslagen på nivån för den fleråriga 
budgetramen för en medlemsstat. 

Tabell 15A: Bidrag till InvestEU* (uppdelning per år) 

Bidrag från Bidrag till Uppdelning per år 

Fond Regionkategori InvestEU-fönster 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

* För varje ny ansökan om bidrag ska de totala beloppen för varje år per fond och per regionkategori anges i en programändring. 

Tabell 15B: Bidrag till InvestEU* (sammanfattning) 

Fond Regionkategori Hållbar infrastruktur (a) Innovation och digitalisering (b) Små och medelstora företag (c) Sociala investeringar och kompetens (d) Totalt (e)=(a)+(b)+(c)+(d) 

Totalt 

* Kumulativa belopp för alla bidrag som görs genom programändringar under programperioden. För varje ny ansökan om bidrag ska de totala beloppen för varje år per fond och per 
regionkategori anges i en programändring. 
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I I I I I I I I I 

Motivering, med beaktande av hur dessa belopp bidrar till uppnåendet av de politiska mål som har valts i programmet i enlighet med artikel 10.1 i InvestEU-
förordningen 

Tabell 16 A: Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning (fördelning per år) 

Överföringar från Överföringar till Uppdelning per år 

Fond Regionkategori Regleringsform 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Tabell 16B: Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning* (sammanfattning) 

Fond Regionkategori Totalt 

Totalt 

* Kumulativa belopp för alla överföringar som görs genom programändringar under programperioden. För varje ny ansökan om överföring ska de totala belopp som överförs för varje år per 
fond och per regionkategori anges i en programändring. 

Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning – Motivering 

Tabell 17 A: Överföringar mellan Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, eller till en annan fond/fonder* (fördelning per år) 

Överföringar från Överföringar till Uppdelning per år 

Fond Regionkategori Fond Regionkategori 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

* Överföring till andra program. Överföringar mellan Eruf och ESF+ måste ske inom samma regionkategori. 
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Tabell 17B: Överföringar mellan Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, eller till en annan fond/fonder (sammanfattning) 

Eruf ESF+ 

Sammanhållningsfonden EHFVF Amif ISF 
Instrumentet för 
gränsförvaltning 

och visering 
Totalt 

Mer utvecklade 
regioner Övergångsregioner Mindre utvecklade 

regioner 
Mer utvecklade 

regioner Övergångsregioner Mindre utvecklade 
regioner 

Totalt 

Kumulativa belopp för alla överföringar som görs genom programändringar under programperioden. För varje ny ansökan om överföring ska de totala belopp som överförs för varje år per fond och regionkategori anges i en 
programändring. 

Överföringar mellan fonder med delad förvaltning, inbegripet mellan sammanhållningspolitiska fonder – Motivering 

3.2. FRO: anslag inom programmet och överföringar (1) 

3.2.1. FRO-anslag till programmet före överföringar per prioritering (i förekommande fall) (2) 
Referens: Artikel 27 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 18: FRO-anslag till programmet i enlighet med artikel 3 i FRO-förordningar, före överföringar 

FRO-prioritering Tilldelning från FRO 

Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län 40 917 795,00 

Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län 10 911 421,00 

Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län 16 367 116,00 

Totalt 68 196 332,00 

1) Överföringarna ska inte påverka den årliga fördelningen av anslagen på nivån för den fleråriga budgetramen för en medlemsstat 
2) Tillämpligt på det första antagandet av program med FRO-anslag. 

3.2.2. Överföringar till FRO som kompletterande stöd (1) (i förekommande fall) 
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Överföring till FRO berör interna överföringar inom program med FRO-anslag  

 berör överföringar från andra program till program med FRO-anslag 

1) Avsnitt som ska fyllas i av det mottagande programmet. Om ett program som stöds av FRO får kompletterande stöd (se artikel 27 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser) inom programmet och från andra program måste alla tabeller i detta avsnitt fyllas i. Vid det första antagandet med FRO-anslag 
ska de preliminära överföringar som föreslås i partnerskapsöverenskommelsen bekräftas eller korrigeras i detta avsnitt. 

Tabell 18 A: Överföringar till FRO inom programmet (uppdelning per år) 

Överföringar från Överföringar till Uppdelning per år 

Fond Regionkategori FRO-prioritering* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

* FRO-medel ska kompletteras med Eruf- eller ESF+-medel för den regionkategori där det berörda territoriet är beläget. 

Tabell 18B: Överföring av Eruf- och ESF+-medel till FRO inom programmet 

Överföring inom programmet* (kompletterande stöd) per 
regionkategori 

FRO-anslag inom programmet* uppdelat efter regionkategori, efter vars territorium är 
beläget** i (per FRO-prioritering) 

FRO-prioritering Belopp 

* Program med FRO-anslag. 
** FRO-medel ska kompletteras med Eruf- eller ESF+-medel för den regionkategori där det berörda territoriet är beläget. 

Tabell 18C: Överföringar till FRO från andra program (uppdelning per år) 

Överföringar från Överföringar 
till Uppdelning per år 

Från fond Regionkategor 
i 

FRO-
prioritering* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

* FRO-medel ska kompletteras med Eruf- eller ESF+-medel för den regionkategori där det berörda territoriet är beläget. 

Tabell 18D: Överföring av Eruf- och ESF+-medel från andra program till FRO i det här programmet 
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I I I 

I I I 

Överföring(ar) från annat/andra program** per 
regionkategori 

Kompletterande stöd till FRO inom detta program* till det territorium som är beläget*** i en viss 
regionkategori (per prioritering) 

FRO-prioritering Belopp 

* Program med FRO-anslag, vilket får kompletterande stöd från Eruf och ESF+. 
** Program som tillhandahåller det kompletterande stödet från Eruf och ESF+ (källa). 
*** FRO-medel ska kompletteras med Eruf- eller ESF+-medel för den regionkategori där det berörda territoriet är beläget. 

3.2.2. Överföringar till FRO som kompletterande stöd (1) (i förekommande fall) 
Motivering för den kompletterande överföringen från Eruf och ESF+ baserat på planerade interventionstyper 

Referens: artikel 22.3 d ix i förordningen om gemensamma bestämmelser 

3.3. Överföringar mellan regionkategorier till följd av halvtidsöversynen 

Tabell 19 A: Överföringar mellan regionkategorier till följd av halvtidsöversynen, inom programmet (fördelning per år) 

Överföringar från Överföringar till Uppdelning per år 

Regionkategori* Regionkategori* 2025 2026 2027 Totalt 

* Gäller endast Eruf och ESF+ 

Tabell 19B: Överföringar mellan regionkategorier till följd av halvtidsöversynen, till andra program (fördelning per år) 

Överföringar från Överföringar till Uppdelning per år 

Regionkategori* Regionkategori* 2025 2026 2027 Totalt 

* Gäller endast Eruf och ESF+ 
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3.4. Överföringar tillbaka (1) 
Tabell 20 A: Överföringar tillbaka (uppdelning per år) 

Överföringar från Överföringar till Uppdelning per år 

InvestEU eller annat 
unionsinstrument Fond Regionkategori 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

1) Gäller endast programändringar för medel som förs tillbaka från andra unionsinstrument, däribland delar av Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, inom ramen 
för direkt eller indirekt förvaltning, eller från InvestEU. 

Tabell 20B: Överföringar tillbaka* (sammanfattning) 

Från Till 

InvestEU/instrument 
Eruf ESF+ 

Sammanhållningsfonden 
Mer utvecklade regioner Övergångsregioner Utvecklad Mer utvecklade regioner Övergångsregioner Utvecklad 

* Kumulativa belopp för alla överföringar som görs genom programändringar under programperioden. För varje ny ansökan om överföring ska de totala belopp som överförs för varje år per fond och per regionkategori anges i en 
programändring. 
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3.5. Anslag per år 
Referens: artikel 22.3 g i i förordningen om gemensamma bestämmelser och artiklarna 3, 4 och 7 i FRO-förordningen 

Tabell 10: Anslag per år 

Fond Regionkategori 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2027 

Totalt 
Anslag utan 

flexibilitetsbelopp Flexibilitetsbelopp Anslag utan 
flexibilitetsbelopp Flexibilitetsbelopp 

FRO* - Artikel 3 FRO-
medel 

11 649 992,00 11 837 126,00 12 028 003,00 12 222 695,00 5 063 989,00 5 063 989,00 5 165 269,00 5 165 269,00 68 196 332,00 

FRO - Artikel 4 FRO-
medel 

43 425 218,00 44 122 756,00 87 547 974,00 

FRO - Artikel 7 FRO-
medel relaterade till 
FRO-medel enligt 
artikel 3 

FRO - Artikel 7 FRO-
medel relaterade till 
FRO-medel enligt 
artikel 4 

Totalt FRO 55 075 210,00 55 959 882,00 12 028 003,00 12 222 695,00 5 063 989,00 5 063 989,00 5 165 269,00 5 165 269,00 155 744 306,00 

Totalt 55 075 210,00 55 959 882,00 12 028 003,00 12 222 695,00 5 063 989,00 5 063 989,00 5 165 269,00 5 165 269,00 155 744 306,00 

* Belopp efter den kompletterande överföringen till FRO. 
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3.6. Totala anslag per fond och nationell medfinansiering 

Referens: artiklarna 22.3 g ii, 22.6 och 36 i förordningen om gemensamma bestämmelser 

För målet Investering för sysselsättning och tillväxt: program som använder tekniskt bistånd i enlighet med artikel 36.5 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser enligt valet i partnerskapsöverenskommelsen. 
Tabell 11: Totala anslag per fond och nationellt bidrag 

Politiskt mål 
nummer/FRO:s 
specifika mål 
nummer eller 

tekniskt bistånd 

Prioritering 
Beräkningsunderl 
ag för unionens 

stöd 
Fond Regionkategori* 

Unionsbidrag 
(a)=(b)+(c)+(i)+(j

) 
  

Fördelning av unionsbidrag 

Nationellt bidrag 
(d)=(e)+(f) 

Preliminär fördelning av det nationella 
bidraget 

Totalt (g)=(a)+(d) Medfinansierings 
grad (h)=(a)/(g) 

Bidrag från unionen Flexibilitetsbelopp 

Offentlig (e) Privat (f)utan tekniskt 
bistånd enligt 

artikel 36.5 (b) 

för tekniskt 
bistånd enligt 
artikel 36.5 (c) 

utan tekniskt 
bistånd enligt 
artikel 36.5 (i) 

för tekniskt 
bistånd enligt 
artikel 36.5 (j) 

8 TJTP1 Totalt FRO** - Artikel 
3 FRO-medel 

40 917 795,00 33 442 539,00 1 337 701,00 5 901 495,00 236 060,00 40 917 795,00 32 734 236,00 8 183 559,00 81 835 590,00 50,0000000000% 

8 TJTP1 Totalt FRO** - Artikel 
4 FRO-medel 

52 528 789,00 50 508 451,00 2 020 338,00 52 528 789,00 42 023 031,00 10 505 758,00 105 057 578,00 50,0000000000% 

8 TJTP1 Totalt FRO** 93 446 584,00 83 950 990,00 3 358 039,00 5 901 495,00 236 060,00 93 446 584,00 74 757 267,00 18 689 317,00 186 893 168,00 50,0000000000% 

8 TJTP2 Totalt FRO** - Artikel 
3 FRO-medel 

10 911 421,00 8 918 019,00 356 721,00 1 573 732,00 62 949,00 10 911 421,00 8 729 137,00 2 182 284,00 21 822 842,00 50,0000000000% 

8 TJTP2 Totalt FRO** - Artikel 
4 FRO-medel 

14 007 673,00 13 468 917,00 538 756,00 14 007 673,00 11 206 138,00 2 801 535,00 28 015 346,00 50,0000000000% 

8 TJTP2 Totalt FRO** 24 919 094,00 22 386 936,00 895 477,00 1 573 732,00 62 949,00 24 919 094,00 19 935 275,00 4 983 819,00 49 838 188,00 50,0000000000% 

8 TJTP3 Totalt FRO** - Artikel 
3 FRO-medel 

16 367 116,00 13 377 014,00 535 080,00 2 360 598,00 94 424,00 16 367 116,00 13 093 693,00 3 273 423,00 32 734 232,00 50,0000000000% 

8 TJTP3 Totalt FRO** - Artikel 
4 FRO-medel 

21 011 512,00 20 203 377,00 808 135,00 21 011 512,00 16 809 210,00 4 202 302,00 42 023 024,00 50,0000000000% 

8 TJTP3 Totalt FRO** 37 378 628,00 33 580 391,00 1 343 215,00 2 360 598,00 94 424,00 37 378 628,00 29 902 903,00 7 475 725,00 74 757 256,00 50,0000000000% 

Totalt FRO** - Artikel 
3 FRO-medel 

68 196 332,00 55 737 572,00 2 229 502,00 9 835 825,00 393 433,00 68 196 332,00 54 557 066,00 13 639 266,00 136 392 664,00 50,0000000000% 

Totalt FRO** - Artikel 
4 FRO-medel 

87 547 974,00 84 180 745,00 3 367 229,00 87 547 974,00 70 038 379,00 17 509 595,00 175 095 948,00 50,0000000000% 

Totalsumma 155 744 306,00 139 918 317,00 5 596 731,00 9 835 825,00 393 433,00 155 744 306,00 124 595 445,00 31 148 861,00 311 488 612,00 50,0000000000% 

* För Eruf och ESF+: mindre utvecklade, övergångsregioner, mer utvecklade, och, i förekommande fall, särskilda anslag för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena. För Sammanhållningsfonden: ej tillämpligt. För tekniskt bistånd beror tillämpningen av regionkategorier på valet av en 
fond. 

** Ange de totala FRO-medlen, inbegripet det kompletterande stöd som överförts från Eruf och ESF+. Tabellen ska inte omfatta beloppen i enlighet med artikel 7 i FRO-förordningen. När det gäller tekniskt bistånd som finansieras från FRO ska FRO-medlen delas upp i medel rörande artiklarna 3 och 4 i FRO-
förordningen. För artikel 4 i FRO-förordningen finns det inget flexibilitetsbelopp. 
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4. Nödvändiga villkor 
Referens: artikel 22.3 i i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 12: Nödvändiga villkor 

Nödvändigt 
villkor Fond Specifikt mål 

Uppfyllna 
d av 

nödvändig 
t villkor 

Kriterier 
Uppfyllna 

d av 
kriterier 

Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

1. Effektiva 
mekanismer för 
övervakning av 
marknaden för 
offentlig 
upphandling 

Ja Övervakningsmekanismer har 
införts och omfattar alla 
offentliga kontrakt och 
upphandlingen av dem inom 
ramen för fonderna i enlighet 
med unionens 
upphandlingslagstiftning. Det 
kravet omfattar följande:1. 
Arrangemang för att säkerställa 
insamling av effektiva och 
tillförlitliga uppgifter om 
offentliga 
upphandlingsförfaranden som 
överstiger unionens 
tröskelvärden enligt 
rapporteringsskyldigheterna i 
artiklarna 83 och 84 i direktiv 
2014/24/EU och artiklarna 99 
och 100 i direktiv 2014/25/EU. 

Ja Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling 

Upphandlingsförordning (2016:1162) 

Lag (2019:668) om 

upphandlingsstatistik 

Förordning (2020:332) om 

upphandlingsstatistik 

Upphandlingsmyndighetens föreskrift 

(UFS 2020:1) om insamling av uppgifter 

för statistikändamål 

[se Bilaga Tabell 12 för länkar] 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet 
för den offentliga upphandlingen. Den 1 
juli 2020 trädde en ny lag om 
upphandlingsstatistik i kraft. Lagen 
skapar förutsättningar för att samla in 
uppgifter om offentliga upphandlingar 
och att publicera mer tillgänglig 
statistik. Den nya lagen innebär att 
upphandlingar ska annonseras i 
registrerade annonsdatabaser som är 
skyldiga att lämna uppgifter till den 
myndighet som har huvudansvaret för 
statistiken på upphandlingsområdet. 
Upphandlingsmyndigheten är 
statistikmyndighet och ansvarar för 
statistikdatabasens drift och innehållet i 
statistikdatabasen. 
Upphandlingsmyndigheten ska 
rapportera avvikelser av vikt från 
rapporteringsskyldigheten till 
Konkurrensverket. Konkurrensverket är 
registermyndighet för annonsdatabaser. 
Konkurrensverket är också ansvarig att 
utöva tillsyn över registrerade 
annonsdatabaser. Konkurrensverket har 
enligt lagen om upphandlingsstatistik 
möjlighet att meddela de förelägganden 
som behövs för att lagen eller de 
föreskrifter och villkor som har 
meddelats i anslutning till lagen ska 
efterlevas. 

2. Arrangemang för att Ja Lag (2019:668) om Statistikdatabasen ska innehålla 
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Nödvändigt 
villkor Fond Specifikt mål 

Uppfyllna 
d av 

nödvändig 
t villkor 

Kriterier 
Uppfyllna 

d av 
kriterier 

Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

säkerställa att uppgifterna 
omfattar minst följande delar: 

a) Konkurrensens kvalitet och 
intensitet: namnen på den 
vinnande anbudsgivaren, antalet 
ursprungliga anbudsgivare och 
kontraktsvärdet. 

b) Information om det slutliga 
priset efter slutförandet och om 
små och medelstora företags 
deltagande som direkta 
anbudsgivare, om sådan 
information tillhandahålls i de 
nationella systemen. 

upphandlingsstatistik 

Förordning (2020:332) om 
upphandlingsstatistik 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning--
2020332-om-upphandlingsstatistik_sfs-
2020-332 

Upphandlingsmyndighetens föreskrift 
(UFS 2020:1) om insamling av uppgifter 
för statistikändamål 

https://www.konkurrensverket.se/uppha
ndling/registrerade-
annonsdatabaser/lagar-och-forordningar-
annonsdatabaser/ 

 

Upphandlingsförordningen (2016:1162) 

uppgifter från och om annonser om 
upphandling. Uttrycket ”från och om 
annonser” tar dels sikte på att det är 
fråga om vissa uppgifter som finns 
uttryckligen angivna i själva annonserna 
om upphandling. Uttrycket tar också 
sikte på s.k. metadata, det vill säga 
uppgifter som inte direkt anges i själva 
annonsen men som ändå hör till den. De 
uppgifter från och om annonser om 
upphandling som ska lämnas till 
statistikmyndigheten framgår av bilaga 
A till UFS 2020:1. 

Statistikdatabasen får även innehålla 
andra uppgifter om upphandling som 
behövs för att ta fram statistik. 

En registrerad annonsdatabas ska ha en 
funktion som gör det möjligt att 
identifiera enskilda upphandlingar bland 
de annonser som publiceras i 
annonsdatabasen. 

3. Arrangemang för att 
säkerställa att de behöriga 
nationella myndigheterna 
övervakar och analyserar 
uppgifterna i enlighet med artikel 
83.2 i direktiv 2014/24/EU och 
artikel 99.2 i direktiv 
2014/25/EU. 

Ja Förordning (2007:1117) med instruktion 
för Konkurrensverket 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-
20071117-med-instruktion-for_sfs-
2007-1117 

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 
2020 

https://www.konkurrensverket.se/inform 
ationsmaterial/rapportlista/konkurrensve 
rkets-tillsynsverksamhet-2020 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet 
för den offentliga upphandlingen och 
kontrollerar att upphandlande 
myndigheter följer lagarna om offentlig 
upphandling. 

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 
2020 beskrivs hur konkurrensverkets 
verksamhet såg ut under 2020. I 
rapporten redogörs för prioriteringar och 
såväl utredningar som rapporter och 
internationellt samarbete. 

Konkurrensverket är registermyndighet 
för annonsdatabaser. Det innebär bl.a. 
att Konkurrensverket utövar tillsyn över 
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Nödvändigt 
villkor Fond Specifikt mål 

Uppfyllna 
d av 

nödvändig 
t villkor 

Kriterier 
Uppfyllna 

d av 
kriterier 

Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

Rapport: Statistik om offentlig 
upphandling 2020 

https://www.upphandlingsmyndigheten. 
se/kunskapsbank-for-offentliga-
affarer/publikationer/ 

de registrerade annonsdatabaserna. 

Upphandlings-myndigheten har utsetts 
till statistikmyndighet och ansvarar för 
att sammanställa och göra statistiken 
allmänt tillgänglig, främst ge-nom att 
skapa en nationell databas för statistik 
på upphandlings-området. 

Upphandlingsmyndighetens rapport 
Statistik om offentlig upphandling 2020 
innehåller statistik om överprövningar, 
avbrutna upphandlingar, små och 
medelstora företags samt idéburna 
organisationers deltagande i 
upphandling m.m. 

4. Arrangemang för att 
offentliggöra resultaten av 
analysen i enlighet med artikel 
83.3 i direktiv 2014/24/EU och 
artikel 99.3 i direktiv 
2014/25/EU. 

Ja Förordning (2020:332) om 
upphandlingsstatistik 

Förordning (2015:527) med instruktion 
för Upphandlingsmyndigheten 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-
2015527-med-instruktion-for_sfs-2015-
527 

Lag (2019:668) om 
upphandlingsstatistik 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2019668-om-
upphandlingsstatistik_sfs-2019-668 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet 
för den offentliga upphandlingen och 
kontrollerar att upphandlande 
myndigheter följer lagarna om offentlig 
upphandling. 

Upphandlingsmyndigheten har utsetts 
till statistikmyndighet och ansvarar för 
att sammanställa och göra statistiken 
allmänt tillgänglig, främst genom att 
skapa en nationell databas för statistik 
på upphandlingsområdet. 

Idag redovisas statistiken på en 
övergripande nivå.  Dock pågår arbete 
med att leverantörer, upphandlare, 
beslutsfattare, media och andra kunna få 
ut den statistik de behöver på ett enkelt 
och smidigt sätt direkt från 
statistikdatabasen. Information som ska 
gå att få fram är bl.a. hur många 
upphandlingar som annonseras inom 
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Nödvändigt 
villkor Fond Specifikt mål 

Uppfyllna 
d av 

nödvändig 
t villkor 

Kriterier 
Uppfyllna 

d av 
kriterier 

Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

olika branscher och segment, till vilket 
värde, hur konkurrensen ser ut och vilka 
som vinner upphandlingarna. 

5. Arrangemang för att 
säkerställa att alla uppgifter som 
tyder på misstänkt uppgjorda 
anbudsgivningar överlämnas till 
de behöriga nationella organen i 
enlighet med artikel 83.2 i 
direktiv 2014/24/EU och artikel 
99.2 i direktiv 2014/25/EU. 

Ja https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning--
2020332-om-upphandlingsstatistik_sfs-
2020-332 

Förordning (2007:1117) med instruktion 
för Konkurrensverket 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-
20071117-med-instruktion-for_sfs-
2007-1117 

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 
2020 

https://www.konkurrensverket.se/inform 
ationsmaterial/rapportlista/konkurrensve 
rkets-tillsynsverksamhet-2020/ 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet 
över konkurrensreglerna och lägger 
särskild vikt vid kartellbekämpning, vid 
att ingripa mot privata och offentliga 
aktörer som missbrukar en dominerande 
ställning på marknaden samt mot 
konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet. 

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 
2020 beskrivs hur konkurrensverkets 
verksamhet såg ut under 2020. I 
rapporten redogörs för prioriteringar och 
såväl utredningar som rapporter och 
internationellt samarbete. 

2. Verktyg och 
kapacitet för en 
effektiv 
tillämpning av 
reglerna om 
statligt stöd 

Ja De förvaltande myndigheterna 
har verktyg och kapacitet för att 
kontrollera efterlevnaden av 
reglerna för statligt stöd: 

1. För företag i svårigheter och 
företag som omfattas av ett krav 
på återbetalning. 

Ja Lag (2013:388) om tillämpning av EUs 
statsstödsregler 

Förordning (2016:605) om tillämpning 
av EUs statsstödsregler 

Riksrevisionens rapport om statliga stöd 
med delat myndighetsansvar Skr. 

I Sverige finns det inte en central 
myndighet med uppdrag att utöva tillsyn 
över att EUF-fördragets statsstödsregler 
efterlevs i Sverige, utan det är den 
stödgivande myndigheten som ansvarar 
för kontroller av stödmottagare och 
eventuella återkrav. 

Kontrollen av företag i svårigheter görs 
således hos respektive förvaltande 
myndighet. Myndigheterna har tillgång 
till kommersiella 
kreditinformationstjänster och har enligt 
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2020/21:102 

[se Bilaga 2 för länkar] 

sina stödordningar rätt att begära in 
uppgifter för kontroll från 
stödmottagande företag. Det s.k. 
Deggendorf-villkoret bevakas 
fortlöpande. FM kontrollerar 
regelbundet vilka beslut Kommissionen 
fattat i ärenden som rör Sverige. 
Kontrollen görs manuellt via 
Kommissionens hemsida Recovery of 
unlawful aid. 

I Riksrevisionens rapport om statliga 
stöd med delat myndighetsansvar är 
Riksrevisionens övergripande slutsats att 
det i de allra flesta fall finns goda motiv 
till att ha ett delat myndighetsansvar för 
statliga stöd, se Riksrevisionens rapport 
om statliga stöd med delat 
myndighetsansvar (Skr. 2020/21:102) 

2. Genom tillgång till 
expertrådgivning och vägledning 
i frågor om statligt stöd från 
experter på statligt stöd vid 
lokala eller nationella organ. 

Ja Förordning (2009:145) med instruktion 
för Tillväxtverket 
www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-
2009145-med-instruktion-for_sfs-2009-
145 

Förordning (2015:527) med instruktion 
för Upphandlingsmyndigheten 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-
2015527-med-instruktion-for_sfs-2015-

I Sverige finns det inte en central 
myndighet med uppdrag att utöva tillsyn 
över att EUF-fördragets statsstödsregler 
efterlevs i Sverige, utan det är den 
stödgivande myndigheten som ansvarar 
för kontroller av stödmottagare. 

Expertrådgivning finns internt hos den 
aktuella förvaltande myndigheten (FM), 
samt hos Upphandlingsmyndigheten 
(UM). 

UM har i uppdrag att ge vägledning till 
kommuner och regioner om EU:s 
statsstödsregler och även FM kan vända 
sig till dem. UM har en hemsida med 
frågor och svar och ger telefonsupport i 
statsstödsfrågor. Tillväxtverket (TVV) 
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527 

Lagen (2013:388) om tillämpning av 
EUs statsstödsregler Lag (2013:388) om 
tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler | Lagen.nu 

har ett utpekat uppdrag att informera om 
statsstöd på central, regional och lokal 
nivå. För ERUF och FRO där TVV är 
FM tillhandahåller TVV både 
expertrådgivning och vägledning. 

Inom Regeringskansliet finns därutöver 
en samordningsfunktion för 
statsstödsfrågor vid 
Näringsdepartementet (N-dep). Alla 
myndigheter har en skydlighet att 
informera N-dep innan de lämnar ett 
statligt stöd. Enheten har experter på 
statligt stöd och kan bistå med 
information och rådgivning om 
statsstödsreglernas tillämpning, men kan 
inte ge råd om beslut i ett enskilt ärende. 

3. Effektiv 
tillämpning och 
genomförande av 
stadgan om de 
grundläggande 
rättigheterna 

Ja Effektiva mekanismer finns för 
att säkerställa överensstämmelse 
med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande 
rättigheterna (stadgan) och 
omfattar följande: 

1. Arrangemang för att 
säkerställa att de program som 
stöds av fonderna och deras 
genomförande överensstämmer 
med relevanta bestämmelser i 
stadgan. 

Ja EU-stagdan. Lag (1986:765) med 
instruktion för Riksdagens ombudsmän. 
Även regeringsformen och 
riksdagsordningen innehåller regleringar 
av JO:s uppgifter. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-1986765-med-
instruktion-for-riksdagens_sfs-1986-765 

Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns 
tillsyn som reglerar tillsynsuppgiften. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-19751339-om-
justitiekanslerns-tillsyn_sfs-1975-1339 

Stadgan är rättsligt bindande för 
Sverige. Myndigheter är skyldiga att 
respektera rättigheterna, iaktta 
principerna och främja tillämpningen av 
rättigheterna när unionsrätten tillämpas. 
Det innebär att förvaltande myndighet 
(FM) är bundna av reglerna vid 
framtagning av programmen. Flera av 
rättigheterna är direkt adresserade i 
regeringens riktlinjer för programmen. I 
genomförandet ingår det i FMs rutiner 
att göra en kontroll mot relevanta 
artiklar. För att kontrollerna ska få 
genomslag tillhandahåller FM en 
utbildning som riktar sig till samtliga 
involverade i programmens processer. 
För att kontrollera efterlevnaden av 
stadgan kontrolleras utlysningar, 
urvalskriterier, ansökningar och 
rapporter mot en checklista. Vid 
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överprövning av beslut av FM kan även 
domstolar pröva om beslutet är i 
överensstämmelse med stadgan. 
Därutöver finns det ett system av 
ombudsmän som granskar att 
myndigheter efterlever lagar och andra 
författningar samt fullgör sina 
skyldigheter. Enskilda kan anmäla 
klagomål till ombudsmännen som 
utreder klagomålen och beslutar om en 
myndighets åtgärd strider mot lag, annan 
författning eller annars är felaktig eller 
olämplig. 

2. Rutiner för rapportering till 
övervakningskommittén om 
insatser som stöds av fonderna 
och som inte överensstämmer 
med stadgan och klagomål 
avseende stadgan som lämnats in 
i överensstämmelse med 
rutinerna enligt artikel 69.7. 

Ja - I rutinen för rapportering till 
övervakningskommittén anges att 
förvaltande myndighet minst årligen ska 
rapportera fall där förvaltande 
myndighet i sina kontroller av insatser 
och projekt upptäckt brott mot stadgan 
samt klagomål avseende stadgan som 
inkommit till Justitieombudsmannen, 
Justitiekanslern eller annan ombudsman 
och som förvaltande myndighet ombetts 
yttra sig över. I rapporteringen ska 
förvaltande myndighet ange hur många 
fall av brott mot stadgan som har 
identifierats, hur många 
granskningsförfaranden som inletts av 
ombudsmännen samt status på dessa, 
vilka rättigheter som påverkats, vilka 
åtgärder som vidtagits för att korrigera 
bristerna samt vilka åtgärder som 
vidtagits för att undvika liknande brister 
i framtiden. 

4. Genomförande 
och tillämpning 
av FN-

Ja En nationell ram för att 
säkerställa genomförande av 
konventionen finns och omfattar 

Ja Strategi för systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken under 2021 – 
2031 (dnr. S2021/06595) 

Sverige har ett nationellt mål för 
funktionshinderspolitiken med FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
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konventionen om 
rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättni 
ng i enlighet med 
rådets beslut 
2010/48/EG 

följande: 

1. Syften med mätbara mål, 
datainsamling och 
övervakningsmekanismer. 

Nationellt mål och inriktning för 
funktionshinderspolitiken (prop. 
2016/17:188) 

(Regeringsbeslut 2019-05-09 
S2019/02245/FST) 

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Lag (2021:642) om Institutet för 
mänskliga rättigheter 

Förordning (2014:134) med instruktion 
för Myndigheten för delaktighet 

[se bilaga Tabell 12 för länkar] 

med funktionsnedsättning som 
utgångspunkt. Sverige har år 2008 
ratificerat konventionen och dess 
fakultativa protokoll. En ny strategi för 
systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken har beslutats i 
september 2021. Strategin som sträcker 
sig från 2021–2031 innebär att 28 
myndigheter får ett uppföljningsansvar 
inom sina respektive ansvarsområden. 
Myndigheterna redovisar årligen till 
regeringen.  

Diskrimineringslagen (2008:567) 
förbjuder diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning. 
Diskrimineringsombudsmannen utövar 
tillsyn. 

Myndigheten för delaktighet (MFD) 
ansvarar för övergripande uppföljning 
och analys av funktionshinderpolitiken. 

Riksdagen har antagit lagen (2021:642) 
om Institutet för mänskliga rättigheter. 
Institutet ska främja säkerställandet av 
de mänskliga rättigheterna i Sverige och 
startar sin verksamhet den 1 januari 
2022. 

2. Arrangemang för att 
säkerställa att politik, lagstiftning 
och standarder avseende 
tillgänglighet verkligen kommer 
till uttryck i förberedelserna och 
genomförandet av programmen. 

Ja Förordning (2014:134) med instruktion 
för Myndigheten för delaktighet 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-
2014134-med-instruktion-for_sfs-2014-
134 

FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
trädde i kraft 2009 i Sverige. Det 
innebär att Sverige har åtagit sig att 
förverkliga konventionen och dess 
bestämmelser i sin helhet. Myndigheten 
för delaktighet har i uppdrag att verka 
för full delaktighet i samhällslivet för 
personer med funktionsnedsättning i alla 
åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor. 
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Myndigheten följer även upp, utvärderar 
och analyserar insatser från statliga 
myndigheter, kommuner, regioner och 
andra aktörer i förhållande till de 
nationella funktionshinderspolitiska 
målen. 

Förvaltande myndighet säkerställer att 
lagstiftning och tillgänglighetspolicys 
beaktats under utarbetandet och 
genomförandet av programmen. 

Lagstiftning och tillgänglighetspolicys 
används i planering, genomförande, 
övervakning och utvärdering av insatser 
på nationell och regional nivå, men även 
på projektnivå. 

Interna handledningar/handböcker och 
utbildningsinsatser säkerställer 
förvaltande myndighets kompetens. 

3. Rutiner för rapportering till 
övervakningskommittén om 
insatser som stöds av fonderna 
och som inte överensstämmer 
med FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och 
klagomål avseende konventionen 
som lämnats in i 
överensstämmelse med rutinerna 
enligt artikel 69.7. 

Ja - Den förvaltande myndigheten kommer 
under en särskild punkt på dagordningen 
vid övervakningskommitténs möten att 
rapportera eventuella fall av bristande 
överensstämmelse med FN-
konventionen. Brister som i så fall har 
konstaterats vid kontroller på plats eller 
annan granskning av beviljade insatser. 
Förvaltande myndighet rapporterar även 
klagomål avseende konventionen som 
tagits upp av Justitieombudsmannen 
eller Justitiekanslern och där förvaltande 
myndighet ombetts yttra sig. 
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5. Programmyndigheter 
Referens: artiklarna 22.3 k, 71 och 84 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 13: Programmyndigheter 

Programmyndigheter Institutionens namn Kontaktens namn Befattning E-postadress 

Förvaltande myndighet Tillväxtverket Generaldirektören Generaldirektör tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 

Revisionsmyndighet Ekonomistyrningsverket Chef för avdelningen för EU-revision Chef för avdelningen för EU-revision registrator@esv.se 

Organ som tar emot betalningar från kommissionen Riksgäldskontoret Riksgäldsdirektören Riksgäldsdirektören riksgalden@riksgalden.se 

Fördelningen av ersatta belopp för tekniskt bistånd i enlighet med artikel 36.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser om fler organ identifieras som 
ska ta emot betalningar från kommissionen 

Referens: artikel 22.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 13 A: Den andel av de procentsatser som anges i artikel 36.5 b i förordningen om gemensamma bestämmelser som ersätts till de organ som tar emot 
betalningar från kommissionen vid tekniskt bistånd i enlighet med artikel 36.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser (i procentenheter) 
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6. Partnerskap 
Referens: artikel 22.3 h i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Parternas medverkan i utformningen av programmet 
Framtagandet av programmet har skett i dialog med olika aktörer och avstämningar i en rad befintliga 
samverkansstrukturer. Det rör sig om aktörer som bedömts vara mest berörda av omställningen till 
koldioxidneutralitet i utpekade län och branscher, samt vars medverkan och insatser är avgörande för att 
omställningsplanerna ska kunna genomföras. 

En myndighetsgrupp bestående av Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket har tillsammans berett alla ställningstaganden i processen och bistått med expertis och 
underlag. Arbetet har skett i nära samarbete med berörda regioner. Länsstyrelserna i Norrbottens, 
Västerbottens, Gotlands och Västra Götalands län har deltagit i möten på regional nivå och lämnat 
synpunkter under arbetets gång. Arbetet har innefattat avstämningar med följande myndigheter: Svenska 
ESF-rådet, Verket för innovationssystem (Vinnova), Sveriges geologiska undersökning (SGU), 
Sametinget, Svenska kraftnät, Myndigheten för yrkeshögskolan. Berörda företag har kontaktats och 
lämnat synpunkter, och så har även branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin. 

Arbetsmarknadens parter har varit delaktiga i programmets framtagande. Förutom Arbetsförmedlingen 
och berörda industriföretag har en dialog påbörjats med representanter för fackliga organisationer, främst 
genom samarbetsorganisationen Facken inom industrin.  
Flera universitet och offentliga forskningsinstitutioner har medverkat aktivt i programmet framtagande 
och under skriftliga samråden. 
Civilorganisationer och intresseorganisation inom miljö och klimatarbetet, eller i berörda teknik- och 
sakfrågor, har inbjudits att delta i de skriftliga samråden. 
En viktig utgångspunkt i arbetet har varit de klimatfärdplaner som har tagits fram inom ramen för 
Fossilfritt Sverige med tillhörande strategier för implementering och utförande av klimatfärdplanerna. 
Med detta som grund har breda förankringsprocesser genomförts i syfte att etablera partnerskap inför både 
framtagandet av programmet som dess genomförande.  
Framtagandet av programmet har letts av Tillväxtverket med stöd av experter som har finansierats genom 
kommissionens instrument för tekniskt stöd. 
Ett skriftligt samråd om omställningsplanerna för Norrbottens län och Gotlands län, samt operativt 
program och miljökonsekvensbedömning, genomfördes 26 november – 16 december 2020 för inhämtning 
av synpunkter från berörda myndigheter, företag, organisationer, kommuner och regioner (se bilaga). 
Samråd om omställningsplanerna för Västerbottens län och Västra Götalands län, samt reviderat operativt 
program, genomfördes 8 – 25 februari 2021. 
Inkomna remissynpunkter sammanställdes och beaktades genom revidering och komplettering av 
programförslaget. En sammanställning av inkomna remissynpunkter återfinns i bilagan. 
Följande offentliga aktörer har medverkat aktivt i framtagandet av programmet: 
Statens energimyndighet (Energimyndigheten) verkar inom olika samhällssektorer för att skapa 
förutsättningar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 
energiförsörjning. Myndighetens uppdrag inkluderar Industriklivet, en statlig satsning som stödjer 
utveckling av teknik och processer för att reducera de processrelaterade växthusgasutsläppen i den 
svenska industrin. 
Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid 
genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet 
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för 
miljöarbetets utveckling.  
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Arbetsförmedlingen ansvarar för offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 
Svenska kraftnät är myndigheten med uppdrag att bygga ett driftsäkert och samhällsekonomiskt 
transmissionsnät. 
SGU har ansvar för landets geologiska beskaffenhet och kunskap om råvaror nödvändiga för en grön 
omställning. 
Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet och en överklagandeinstans 
samt har ett tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella 
målen genomförs. 
Länsstyrelserna har sedan 2018 haft i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, 
samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Enligt nuvarande uppdragsformuleringar ska 
länsstyrelserna bland annat: 
• främja arbetet med Agenda 2030 och i samverkan med andra aktörer i länen bidra till at genomföra FN:s 
globala mål för hållbar utveckling på en regional och lokal nivå samt redovisa utvecklingen i respektive 
län 
• samordna och leda det regionala arbetet för att uppnå de energi- och klimatpolitiska målen 
• fortsatt arbeta för att stärka integreringen av de nationella energi- och klimatpolitiska målen inom 
samtliga relevanta ansvarsområden, funktioner och styrdokument. 
Regioner har det regionala utvecklingsansvaret och därmed nyckelroller i implementeringen av planen. 
Kommunerna utgör i och med närheten till medborgarna, deras roller för fysisk planering och som stora 
arbetsgivare betydelsefulla klimataktörer i arbetet mot uppsatta klimatmål. Kommunerna driver den lokala 
utvecklingen i samverkan med företag, organisationer, invånare och andra aktörer och bidrar därigenom 
till att nå uppsatta nationella och lokala målsättningar. 

Genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmet 
Programmet genomförs i linje med art. 8, Partnerskap och flernivåstyre, i förordningen om gemensamma 
bestämmelser. Flernivåstyre med myndigheter, region, näringsliv och andra berörda aktörer är en 
avgörande framgångsfaktor för att lyckas med att hantera övergången till en klimatneutral ekonomi. 

Flera aktörer är viktiga för genomförandet av omställningsplanerna. Berörda myndigheter och aktörer har 
olika roller och ansvar för åtaganden i denna omställningsplan, inom ramen för respektive mandat. 
Tillväxtverket utgör förvaltande myndighet för det nationella program som upprättas för FRO. 
Myndigheten har därmed ansvar att övervaka resultaten av finansieringen samt rapportering till 
kommissionen för programmet. Samråd med åtminstone Naturvårdsverket och Energimyndigheten 
kommer att göras inför samtliga beslut om stöd från FRO. 

Respektive Region och länsstyrelse innehar viktiga roller gällande förverkligandet av omställningsplanen, 
särskilt när det gäller planens integrering med den regionala utvecklingsstrategin, kopplandet till åtgärder 
för att minska skillnader mellan stad och land, samordning av sociala hållbarhetsfrågor och främjande av 
en inkluderande arbetsmarknad. 

Företag och verksamheter inom de relevanta sektorerna är ansvariga för att genomföra de tekniska 
åtgärder som presenterats i omställningsplanen. 

I syfte att övervaka genomförandet av det operativa programmet inrättas en övervakningskommitté. 
Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av övervakare och 
rådgivare. Övervakningskommitténs sammansättning och uppgifter framgår av förordningen om 
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gemensamma bestämmelser. Regeringen återkommer i särskild ordning om övervakningskommitténs 
sammansättning, med utgångspunkt att samla aktörer som kommer att vara delaktiga i programmets och 
omställningsplanernas genomförande. 
Övervakningskommittén kommer att fatta beslut om utvärderingsplan inom den givna tidsplanen. 
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7. Kommunikation och synlighet 
Referens: artikel 22.3 j i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Introduktion 
Kommunikationsstrategin kompletteras årligen av en kommunikationsplan med planerade aktiviteter och 
indikatorer för uppföljning. Den årliga kommunikationsplanen beslutas av Övervakningskommittén. 

Kommunikationen för FRO utgår från fondens syfte att göra det möjligt för regioner och människor att 
hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av 
klimatomställningen. 

Mål och indikatorer för utvärdering 
Programmets målvärden följs upp kontinuerligt och rapporteras en gång per år till ÖK. Baseline= BL, 
målvärde= MV, aktivitetsindikator= AI, resultatindikator= RI 

·Öka kännedomen om FRO:s mål och resultat genom att transparent kommunicera nyttan med 
investeringarna på lokal, regional och nationell nivå. Belyst både genom nyttan för utvecklingen 
liksom för människorna som bor där. 
Kanal: Resultatsidor på programspecifik och fondgemensam webb. Resultatfilmer och inlägg i sociala 
kanaler, nyhetsbrev, media och event. Stöd till projekten att producera och kommunicera resultat. Insatser 
av strategisk betydelse får extra stöd. 
AI: Sidvisningar resultatartiklar (BL: 4 artiklar med minst 100 visningar, MV: 10 artiklar med minst 120 
visningar). 
RI: Exponering i sociala kanaler (BL: 3000/inlägg, MV: 4000). Engagemang i sociala kanaler (BL: 3,4 %, 
MV: >4 %) Genomslag i media: (MV: 10 artiklar/ år). 
Målgrupp: Allmänheten, media, opinionsbildare, potentiella projektägare. 

·Öka kunskap bland potentiella stödmottagare om finansieringsmöjligheterna. 
Kanal: Inlägg om utlysningar i sociala kanaler. Information på programspecifik och fondgemensam 
webb. I nyhetsbrevet. AI: Sidvisningar utlysningar (BL: 0, MV: 300 per utlysning). 
Användarundersökning. 
RI: Engagemang i sociala kanaler (BL: 3,4 %, MV: >4 %). Exponeringar (BL:3 000/inlägg, MV: 4 000). 
Prenumeranter nyhetsbrev (BL: 6 346, MV: 5 % ökning). Potentiella projektägare förstår utlysningarna 
(BL: 0, MV: 80 % förstår). Användarundersökning. 

·Öka förmågan hos stödmottagare att genomföra projekt. 
Kanal: I handboken för projekt, i film om förändringsteori, i informationsmöten med projekten. 
AI: Sidvisningar i handboken (BL: 0, MV: 80 000/år) och filmvisningar (BL: 0, MV: 300/år). 
Läsbarhetsindex på webb under 45 (BL: 12 % under 45, MV: 20 %). Intervjuer med projekten. 
RI: Projektägares förmåga att genomföra projekt (BS: 0, MV: 80 % upplevd förmåga).  

Målgrupper 
 Befintliga och potentiella projektägare. 
 Allmänheten - för att föra EU närmare folket. Dessa nås via media och opinionsbildare. 
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Regional, nationell och fackpress kan sprida projektexempel, gärna de av strategisk betydelse, och 
berätta om investeringarnas strukturpåverkan. 

 Politiker 
 Industri, branschorganisationer, universitet och offentliga forskningsinstitutioner, 

arbetsmarknadens parter och civilorganisationer. 
 Regionerna är en viktig partner för utvecklingsfrågor i programgenomförandet och i 

vidareförmedling av information. 
 Övervakningskommittén, Regeringskansliet, kommissionen och förvaltande myndigheter 

som omfattas av förordningen om gemensamma bestämmelser. 

Övergripande åtgärder 
 Visa nyttan med investeringarna genom resultatspridningsmodell som bygger på ett strategiskt val 

av resultat. Säkerställa att insatser av strategisk betydelse kommuniceras i enlighet med 
regelverket. 

 Inkludera bakomliggande samhällsutmaning, nyttan för samhälle och individ samt siffror och 
statistik i allt innehåll som skapas, oavsett kanal. 

 Event under programperioden. 
 Tillhandahålla stöd för projekt att skapa och sprida resultat. 
 Arbeta med övriga sju fonder som omfattas av förordningen om gemensamma bestämmelser. 

Stämma av aktiviteter med nationell kommunikationssamordnare för att avgöra vägval. 

Kanaler: 
tillvaxtverket.se - den programspecifika webbsidan. Kunskap, nätverk och finansiering i fokus. 
Huvudsaklig informationskälla för projekt. 
Fondgemensam webbportal. Information om de EU-fonder som omfattas av samma förordning. 
Event och informationsmöten Relationsbyggande. 
Media Resultat, utvärderingar och insatser av strategisk betydelse i fokus. 
Sociala kanaler I första hand Facebook, Instagram, Linkedin. Twitter i enstaka fall. Kanalval anpassas av 
kommunikationsprodukt. Med integrerad kommunikation där vi låter olika kanaler förstärka varandra. 
Kanalerna anpassas från utbud och lämplighet och kan variera över tid. En del av budgeten avsätts årligen 
för att marknadsföra inlägg. 

Nyhetsbrev Utlysningar, resultat, inbjudningar. 

Bloggen Tillväxtverkets arbetssätt 

Budskap “Tillsammans klarar vi klimatomställningen” 

Budget: 300 000 SEK per år för köpta tjänster och personal. 
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8. Användning av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering utan koppling till 
kostnader 
Referens: artiklarna 94 och 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 14: Användning av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering utan koppling 
till kostnader 

Avsedd användning av artiklarna 94 och 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser Ja Nej 

Från och med antagandet kommer programmet att använda ersättning av unionens bidrag på grundval av 
enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser inom en prioritering i enlighet med artikel 94 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser 

Från och med antagandet kommer programmet att använda ersättning av unionens bidrag på grundval av finansiering 
utan koppling till kostnader i enlighet med artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
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Tillägg 1: Bidrag från unionen på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser 
A. Sammanfattning av de viktigaste delarna 

Prioritering Fond Specifikt mål Regionkategori 

Beräknad 
procentandel av det totala 

anslaget inom prioriteringen 
på vilken det förenklade 

kostnadsalternativet 
kommer att tillämpas            

Typ av insats som omfattas Indikator som leder till ersättning 

Måttenhet för den 
indikator som leder till 

ersättning           

Typ av förenklat 
kostnadsalternativ 
(standardskala för 
enhetskostnader, 

enhetsbelopp eller 
schablonsatser) 

Belopp (i euro) eller 
procentsats (i fråga 
om schablonsatser) 
för det förenklade 

kostnadsalternativet 
Kod(1) Beskrivning Kod(2) Beskrivning 

(1) Detta avser koden för interventionsområdet i tabell 1 i bilaga I till förordningen om gemensamma bestämmelser och i bilaga IV till EHFVF-förordningen. 

(2) Detta avser koden för en gemensam indikator, i tillämpliga fall. 
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Tillägg 1: Bidrag från unionen på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser 
B. Uppgifter per typ av insats 

C. Beräkning av standardiserade skalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser 
1. Uppgiftskälla som använts för beräkningen av de standardiserade skalorna för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser (vem tog fram, samlade 
in och registrerade uppgifterna, plats för datalagring, brytdatum, validering etc.). 

2. Ange varför den föreslagna metoden och beräkningen på grundval av artikel 94.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser är relevant för 
insatstypen. 

3. Ange hur beräkningarna gjordes, särskilt eventuella antaganden i fråga om kvalitet eller kvantitet. I relevanta fall ska statistiska belägg och referensvärden 
användas och på begäran tillhandahållas i ett format som kommissionen kan använda. 

4. Förklara hur ni har säkerställt att endast stödberättigande utgifter ingår i beräkningen av standardskalan av enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats. 

5. Revisionsmyndighetens eller revisionsmyndigheternas bedömning av beräkningsmetoden, beloppen och arrangemangen för att säkerställa kontroll, 
insamling och lagring av uppgifter samt uppgifternas kvalitet. 
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Tillägg 2: Bidrag från unionen på grundval av finansiering som inte är kopplad till kostnaderna 
A. Sammanfattning av de viktigaste delarna 

Prioritering Fond Specifikt mål Regionkategori 
Belopp som omfattas av 
finansiering som inte är 
kopplad till kostnader 

Typ av insats som omfattas Villkor som ska 
uppfyllas/resultat som ska 

uppnås för att leda till 
ersättning från 
kommissionen 

Indikator Måttenhet för indikatorn på 
de villkor som ska 

uppfyllas/resultat som ska 
uppnås för att leda till 

ersättning från 
kommissionen 

Planerad typ av ersättningsmetod som 
används för ersättning till 

bidragsmottagaren Kod (1) Beskrivning Kod (2) Beskrivning 

(1) Detta avser koden för interventionsområdet i tabell 1 i bilaga I till förordningen om gemensamma bestämmelser och i bilaga IV till EHFVF-förordningen. 

(2) Detta avser koden för en gemensam indikator, i tillämpliga fall. 
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B. Uppgifter per typ av insats 
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Tillägg 3: Förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse med en tidplan 

Artikel 22.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Följande insatser av strategisk betydelse planeras: 
1 Koldioxidneutral stålproduktion i Norrbottens län 
Programmets satsning på koldioxidneutral stålproduktion stödjer omställningen vid SSAB:s anläggning i 
Luleå, Sveriges idag största punktutsläpp av koldioxid. Satsningen innefattar investeringar i teknik och 
forskning och innovation, inklusive storskalig produktion av förnybar vätgas. Preliminär tidsplan: 2022– 
2027 
2 Koldioxidneutral metallindustri i Västerbottens län 
Programmet stödjer omställningen till koldioxidneutralitet vid smältverket Boliden Rönnskär som står för 
80 procent av industrins koldioxidutsläpp i länet. Omställningen är avgörande för att metallindustrin i 
norra Sverige fortsatt ska kunna verka med bibehållen konkurrenskraft med minimalt klimatavtryck. 
Satsningen innefattar investeringar i teknik och forskning och innovation. Preliminär tidsplan: 2022–2027 
3 Koldioxidneutral mineralindustri i Gotlands län 
Programmet stödjer omställningen till koldioxidneutral produktion vid Cementas cementfabrik i Slite, 
Sveriges idag tredje största punktutsläpp av koldioxid. Satsningen innefattar investeringar i teknik och 
forskning och innovation, inklusive koldioxidinfångning och koldioxidlagring. Preliminär tidsplan 2023– 
2029 

SV 72 SV 



 

 

 

Territoriell plan för en rättvis omställning - TJTP1.FÖRLAGA FÖR TERRITORIELLA PLANER FÖR 
EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING NORRBOTTEN (4.0) 

1. Huvuddragen i omställningsprocessen och identifiering av de territorier i medlemsstaten som påverkas 
mest negativt 

Referens: artikel 11.2 ab, artikel 6 

1.1. Huvuddragen i den förväntade omställningsprocessen i riktning mot unionens energi- 
och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, i linje med målen i de 
integrerade nationella energi- och klimatplanerna och andra befintliga omställningsplaner, med en 
tidsplan för att upphöra eller minska typer av verksamhet som kol- och brunkolsbrytning och kolkraftverk. 

2017 antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket antogs med bred majoritet och består 
av nationella klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket syftar till 
att skapa ordning och stabilitet i klimatpolitiken och fastslår långsiktiga villkor för bl.a. näringsliv och 
samhälle. Ramverket är en nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva upp till Parisavtalet. 
Sveriges mål för minskade växthusgasutsläpp är mer ambitiösa än EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 
och nuvarande energi- och klimatmål för 2030. 

Sveriges nationella klimatmål består av fyra huvudsakliga delar: 

·Ett övergripande och icke tidsatt miljökvalitetsmål som är kopplat till en begränsning av den 
globala medeltemperaturökningen. 
För att ge en tydlig struktur för miljöarbetet i Sverige har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål. Ett av 
dessa, Begränsad klimatpåverkan, utgör basen för åtgärderna mot klimatförändringarna. Målet har 
preciserats som: ”Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över 
förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över 
förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.” 

·Ett långsiktigt utsläppsmål för Sverige till 2045. 
Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 % 
lägre 2045 än utsläppen 1990. För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt 
ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas. För att nå nettonollutsläpp får även 
kompletterande åtgärder tillgodoräknas. 

·Etappmål för de svenska utsläppen utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) till 
2020, 2030 och 2040. 
-År 2020 ska växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara 40 % lägre än 1990. Målet innebär att 
utsläppen högst bör vara 28,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, där utsläppsminskande åtgärder i andra 
länder på ytterligare 6,7 miljoner ton kan användas. 
-Senast 2030 bör växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn (fördelningen av beting i icke-handlande 
sektorn på EU-nivå för perioden 2021-2030) vara minst 63 % lägre än utsläppen 1990. Högst 8 
procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 
-Senast 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, vara minst 70 % lägre 
jämfört med 2010. 
-Senast 2040 bör växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara minst 75 % lägre än utsläppen 1990. 
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Högst 2 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

·Ett särskilt etappmål för växthusgasutsläpp från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som 
ingår i EU ETS) till 2030. 

Sveriges nationella energi och klimatplan utgår från Sveriges befintliga mål och beslutade styrmedel och 
åtgärder för energi- och klimatområdet. Den beslutades av regeringen i januari 2020 och innefattar bl.a. en 
översikt av etappmålen för energi- och klimatpolitiken: 

Bilaga: Tabell 1-1 Sveriges nationella klimat- och energimål 

Klimatlagen (2017:720) reglerar regeringens klimatpolitiska arbete, vad det ska syfta till och hur det ska 
bedrivas. Lagen anger att regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga tidsatta 
utsläppsmål som riksdagen har fastställt. Enligt klimatlagen ska regeringen varje år presentera en 
klimatredovisning i budgetpropositionen. 
Klimatlagen anger också att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Syftet 
med handlingsplanen är att visa hur regeringens samlade politik inom alla relevanta utgiftsområden 
sammantaget bidrar till att nå etappmålen till 2030 och 2040 och det långsiktiga utsläppsmålet till 2045. 

För de utsläppssektorer som inte ingår i EU ETS eller LULUCF-sektorn har varje medlemsland ett 
nationellt beting under EU:s ansvarsfördelningsbeslut/icke-handlande sektorn (ESD24/ESR25). Sveriges 
bidrag under ansvarsfördelningen är att minska dessa utsläpp med 40 % 2030 jämfört med utsläppen 
2005. Det svenska nationella etappmålet till 2030 är att minska utsläppen med 63 % jämfört med 1990 
inom de sektorer som inte ingår i EU ETS eller LULUCF, vilket motsvarar en minskning med 59 % 
jämfört med 2005. 

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett organisatoriskt fristående tvärvetenskapligt 
expertorgan som har i uppdrag att självständigt utvärdera hur regeringens politik är förenlig med de 
klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Rådet ansåg i sina rapporter 2019 och 2020 att hittills 
planerade insatser inte räcker för att nå Sveriges klimatmål. Rapporten för 2020 beskriver att de största 
minskningarna av växthusgasutsläppen sedan 1990 skedde mellan 2003 och 2014 med en genomsnittlig 
årlig minskningstakt på drygt 2 %. Rapporten pekar på att 2014–2018 har utsläppen i genomsnitt minskat 
med mindre än 1 % per år. 
Industrin står för cirka en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Utsläppen är till stor del 
råvaru- och processrelaterade vilket innebär att det krävs tekniksprång för att nå omfattande minskningar. 
Det är viktigt att satsningar på till exempel pilot- och demonstrationsanläggningar görs tidigt och 
långsiktigt för att åtgärderna ska kunna genomföras till 2045. 

Styrmedel som påverkar industrins omställning innefattar exempelvis: Energi- och koldioxidskatt, EU 
ETS, Miljöbalken (1998:808), Plan- och bygglagen (2010:900), Fossilfritt Sverige, Regionala energi- och 
klimatplaner, Energi- och klimatrådgivning, förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och 
BREF (Best Available Techniques Reference Document), finansiering av forskning och innovation samt 
bidrag till klimatinvesteringar som Industriklivet, Klimatklivet, Energisteget och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf). 

För att nå målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället, 
kontinuerlig teknikutveckling och tekniksprång. En stor del av det arbetet ligger hos näringslivet. 
Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen 2015 för att bidra till att Sverige ska bli ett av 
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världens första fossilfria välfärdsländer. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har branscher tagit fram 
färdplaner för fossilfrihet med stärkt konkurrenskraft som följd. Fossilfritt Sverige föreslår också 
nationella strategier, gällande exempelvis batteri och fossilfri vätgas, för att kunna genomföra 
färdplanerna. 

Energimyndigheten har i uppdrag att med olika branscher formulera sektorsstrategier för 
energieffektivisering. Uppdraget genomförs i form av dialog om lämpliga vägledande målsättningar och 
åtgärder för hur sektorerna ska bidra till målet om 50 % effektivare energianvändning till 2030. 
Regeringen har 2020 beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi med fokus på cirkulär 
produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. 
Regeringen har 2019 lanserat strategiska samverkansprogram för samverkan mellan näringsliv, akademi 
och regering. Programmen bygger på målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala 
innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna. 

1.2. Identifiering av de territorier som förväntas påverkas mest negativt, samt en motivering av valet 
med motsvarande uppskattning av konsekvenserna för ekonomin och sysselsättningen, baserat på 
huvuddragen i avsnitt 1.1. 
I sin landrapport för Sverige 2020 framställer kommissionen det som motiverat att koncentrera insatserna 
inom FRO till Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län och till stålindustrin. Detta då Övre 
Norrland är beroende av industrier som använder fossila bränslen i processer vars växthusgasintensitet 
avsevärt överstiger EU-genomsnittet. 

Sverige bekräftar kommissionens bedömning att rikta FRO till Norrbottens län, stålindustri, och 
Västerbottens län, metallindustri. Mot bakgrund av fondens slutgiltiga budget identifieras därutöver 
Gotlands län, mineralindustri, baserat på 4 kriterier: 

1.Utsläpp från anläggningar som ingår i ETS 
Naturvårdsverket listar årligen utsläpp och tilldelade utsläppsrätter för de verksamheter definierade i 
bilagan till förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser. Under 2019 stod industrin total 
för 16,7 miljoner ton CO2-utsläpp varav 61% var utsläpp från järn och stål, mineral och metallindustrin. 

Bilaga: Tabell 1-2. Lista över stora industriutsläppskällor i Sverige 

2.Utsläpp av växthusgaser per BRP, efter län 
Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar regionala utsläpp till luft. Genom att använda sig av statistik 
över befolkning, arbetsmarknad och ekonomi, sätts utsläppen till luft i relation till antal invånare i ett län 
och hur företagen bidrar till ekonomin. 2017 var Gotland det mest utsläppsintensiva länet i Sverige följt av 
Norrbotten. 

3.Utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person, per län 

SCB publicerar också länsvisa växthusgasutsläpp till luft per sysselsatt, där Gotland och Norrbotten är de 
två län med de högsta nivåerna. Siffrorna visar att utsläppen är stora i förhållande till antal sysselsatta i 
länet. Riksgenomsnittet var 11 ton koldioxidekvivalenter per sysselsatt år 2018 och siffran för 
Västerbottens län var samma år 11 ton. 
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Bilaga: 
Tabell 1-3. Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per BRP, efter län, 2018 
Tabell 1-4. Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person, per län, 2018 
Figur 1-5 utsläppsintensitet i Sveriges län, 2018 

4.Ö med särskilda behov enligt art.6 FRO-förordningen 
Gotlands län omfattar ön Gotland och kringliggande småöar i Östersjön. Ön representerar nästan 5% av de 
totala utsläppen av CO2 på nationell nivå, i huvudsak från mineralindustrin. 

Programmets insatser i de identifierade territorierna bidrar till att uppfylla Sveriges nationella klimat och 
energimål, genom att påskynda omställningen till koldioxidneutralitet vid anläggningar inom ETS som 
redovisar de högsta CO2-utsläppen. FRO förväntas bidra till omställningen av stål-, mineral- och 
metallindustrin och riktas mot anläggningen som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av CO2 
är möjliga. Då utsläpp från järn och stål, mineral och metallindustrin utgör mer än 60% av industrins 
utsläpp gör programmet riktade insatser med stor nytta. 

1.3.Identifiering av yttersta randområden och öar med särskilda utmaningar inom de territorier som 
förtecknas i avsnitt 1.1 och de särskilda belopp som anslagits för dessa territorier med motsvarande 
motivering 
Gotlands län omfattar ön Gotland och kringliggande småöar i Östersjön. Gotland är Sveriges till 
befolkningen minsta län med omkring 60 000 invånare. Även om Gotland ekonomiskt och 
sysselsättningsmässigt utgör en liten andel av Sveriges ekonomi (0,5 % respektive 0,6 %) bidrar ön till 
nästan 5% av de totala utsläppen av växthusgaser på nationell nivå, i huvudsak från mineralindustrin. 
Att Gotland är en ö innebär att den till stor del utgör en egen arbetsmarknadsregion. Enligt prognoser 
kommer den naturliga befolkningstillväxten att vara negativ på Gotland under kommande två decennier 
och regionen behöver därför attrahera invånare och arbetskraft. Den demografiska utvecklingen, och öns 
jämförelsevis låga utbildningsnivå, utgör risker för den kompetensförsörjning som Gotlands 
klimatomställning kräver. 
Gotlands utmaningar i omställningen till klimatneutralitet ligger till grund för att 24 % av Sveriges medel 
i FRO anslås till Gotland. 

2. Bedömning av omställningsproblemen för vart och ett av de identifierade territorierna 

Referens: artikel 11.2 c 

Territorium: Norrbottens län 

2.1. Bedömning av de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 

Referens: artikel 11.2 c 

Norrbotten är Sveriges nordligaste och största län och utgör nära en fjärdedel av Sveriges totala landareal, 
och samtidigt endast 2,5 % av Sveriges befolkning. Norrbotten är en del av Arktis. Temperaturökningen i 
Arktis sker nästan dubbelt så fort som i resten av världen. Att hantera klimat- och miljöförändringar 
kommer att bli avgörande för framtida möjligheter i länet. 
Norrbotten domineras av råvarubaserade näringar från främst skog, malm och vattenkraft. Industrin utgörs 
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av ett litet antal mycket stora anläggningar, främst inom gruv-, stål-, pappers-, och massaindustrin, och ett 
stort antal små anläggningar som sågverk och verkstadsindustri. Industrisektorn står för ca 80 % av länets 
växthusgasutsläpp och transporter för ca 10 % : 

Bilaga: Figur 2-1 Utsläppväxthusgaser Norrbottens län 1990–2018 

Mot bakgrund av de nationella långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen har länsstyrelsen, på uppdrag 
av regeringen, lett och samordnat arbetet med framtagandet av Norrbottens klimat- och energistrategi som 
gäller 2020-2024. 

Industrins utsläpp minskar till följd av effektiviseringar och övergång till förnybara bränslen men är 
fortsatt på hög nivå. Samtliga anläggningar är i behov av omställning till klimatneutralitet. Länet har en 
hög sårbarhet då ett fåtal anläggningar spelar avgörande roll för sysselsättning och ekonomi, även 
nationellt, samtidigt representerar mycket höga utsläpp. Det är kritiskt att omställningen görs med 
bibehållen konkurrenskraft. 
Vattenkraften i länet står för omkring 13 % av landets elförsörjning och Norrbotten är på tredje plats i 
antal vindkraftverk per län. För att nå målet om 100 % förnybar elproduktion år 2040 har Norrbotten den 
främsta utmaningen i tillgång till förnybara bränslen, förnybar energi och tryggad elförsörjning med 
utbyggnad av elnäten. Dagens överskott av elproduktion ser ut att minska betydligt. 
Klimatförändringarna påverkar också i hög utsträckning förutsättningarna för samisk kultur och näring. 
Det samiska folket i Norrbotten är ett urfolk vilket medför att samerna har en särskild rätt att bevara och 
utveckla sitt språk och sin kultur inklusive sina näringar. Samerna är det enda erkända urfolket i Europa, 
en etnisk och kulturell minoritet som främst lever i den traditionella samiska regionen – Sápmi. 
Klimatomställningen kan innefatta ett behov av nya industrianläggningar och energisatsningar. Att 
säkerställa att dessa tar hänsyn till rennäringens behov av mark och flyttleder kan innebära målkonflikter 
och understryker behovet av nya lösningar. 
Omställningen till koldioxidsnål produktion kommer att påverka samhället på många sätt som fortsatt 
måste analyseras. 

Sektor i omvandling: Järn- och stålindustri och övrig metallindustri 

Sverige är den största järnmalmsproducenten i EU och produktionen av bas- och ädelmetaller hör också 
till de främsta. De flesta gruvorna finns i Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen. LKAB bryter 
järnmalm i tre gruvor i Norrbotten och förädlar malmen till sintrade järnmalmspellets i intilliggande 
pelletsverk. Kaunis Iron bryter och förädlar järnmalm i Kaunisvaara i Norrbotten. 
Värdekedjans nästa steg är stålverk och anläggningar för stålbearbetning. I Luleå tillverkar SSAB 
malmbaserat stål av järnmalmspellets. Utanför Boden planerar företaget H2 Green Steel bygga ett stålverk 
för produktion av fossilfritt stål baserat på vätgasteknik. Utöver metallgruvor finns en stor 
industrimineralproduktion vilka en del är direkt kopplade till metallframställningen. 
Norrbotten står för 90 % av järnmalmsproduktionen i Europa. Denna produktion utgör början i 
stålindustrins värdekedja och är av avgörande betydelse för etableringen av stålindustrin i regionen. 
Genom att förädla järnmalmen till stål nära källan minskar behovet av transporter. Vid fossilfri 
framställning till stål blir denna geografiska fördel ännu större, eftersom såväl järnmalm som stora 
mängder vatten- och vindkraft finns på nära håll. 

Det initiativ som beräknas eliminera mest CO2-utsläpp är att ersätta kokskolet i ståltillverkningen med 
fossilfri el och grön vätgas. SSAB planerar att minska sina CO2-utsläpp i Sverige med 25 % till 2025 
genom att konvertera en masugn i Oxelösund till en ljusbågsugn. Innan 2030 ska masugnen vid SSAB 
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Luleå konverteras och ett valsverk byggas för att möjliggöra fossilfri produktion, baserat på den 
demonstrationsanläggning som HYBRIT uppför. Detta eliminerar i stort sett CO2-utsläppen för SSAB 
Luleå till 2030. LKAB planerar samtidigt att till 2045 helt ställa om sina processer och produkter till noll 
utsläpp av CO2. 

Stålindustrin har i Norrbotten fokus på högpresenterande stål och producerar material som i internationell 
jämförelse bidrar till mindre materialåtgång, längre livslängd, mindre slitage och ökad energieffektivitet 
och därmed till minskande utsläpp. Stålprodukters långa livslängd och kraftigt ökat globalt stålbehov 
medför att tillgången på recirkulerat stål är begränsad, den speglar stålanvändningen med 30–40 års 
eftersläpning och stålindustrin är beroende av att järnmalm bryts och tillgängliggörs för att produktionen 
ska kunna möta dagens behov. 
Ett hållbart samhälle kommer att fortsätta efterfråga och producera metaller och mineral av hög kvalitet. 
Stål är relativt enkelt att återvinna, det finns en fungerande marknad för skrot och industrin utnyttjar i stort 
sett allt tillgängligt skrot. En omfattande omställning av stålindustrin vid de 13 anläggningar i Sverige där 
järn och stål framställs är nödvändig. Järn- och stålindustrin har 2018 tagit fram en klimatfärdplan som 
visar hur utmaningen kan hanteras genom teknikutveckling, investering och arbete i värdekedjan. 

Gruv och mineralindustrin har 2019 tagit fram en motsvarande färdplan. I Norrbotten finns fyra gruvor 
där järnmalm bryts och en gruva där andra metaller bryts. Dessutom sker prospektering efter fyndigheter 
av järnmalm och andra metaller, och innovationskritiska metaller såsom sällsynta jordartsmetaller, 
vanadin, kobolt och litium. 

Sociala konsekvenser av omställningen: 

Arbetstillfällen 

Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att länets näringsliv ska utvecklas och 
för industrins klimatomställning. Rekryteringsbehoven fram till 2030 är betydande. Norrbotten bedömdes 
före covid-19-pandemin ha ett rekryteringsbehov om 51 000 anställningar mellan åren 2013–2030. 

Befolkningsutvecklingen uppvisar dock en motsatt trend. 2010 - 2018 har befolkningen i yrkesaktiv ålder 
minskat med drygt 7 000 personer. Minskningen är betydligt större bland kvinnor än män, minus cirka 4 
300 respektive cirka 2 700. Minskningen sker främst bland inrikes födda medan utrikes födda står för hela 
tillskottet av personer i yrkesaktiv ålder under samma period. 

Arbetsförmedlingens prognoser för Norrbotten 2020 förutser en minskning av ca 10 000 personer på 
arbetsmarknaden fram till 2030 om inte arbetskraftsdeltagandet ökar. 
Länets arbetsmarknad är starkt könssegregerad. Männen återfinns oftast i näringslivets traditionella yrken 
och kvinnorna i tjänstesektorn. Antalet anställda i länet inom tillverkning och utvinning är 11 973 män 
och 3 008 kvinnor, en fördelning som speglar samma fördelning för nationell nivå. Kvinnorna har högre 
utbildningsnivå än männen. I Norrbottens län har 44,5 % av kvinnorna och 28,9 % av männen en 
eftergymnasial utbildning. 

Arbetsförmedlingen understryker vikten av att tillvarata kompetens hos arbetskraft utanför arbetslivet; 
motverka könssegregerad arbetsmarknad; och ett framgångsrikt mångfalds- och integrationsarbete. Att 
nyanlända integreras via snabbt inträde på arbetsmarknaden är viktigt för både individ och samhälle. 
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Att stålindustrins omställning till klimatneutralitet i Norrbotten kan göras med bibehållen konkurrenskraft 
är avgörande för de anställlda i industrin. 2018 var 6 900 personer i länet direkt sysselsatta i gruv- och 
stålsektorerna, vilket motsvarar 10,7% av den totala sysselsättningen. 2 610 personer av dessa var 
sysselsatta i stålsektorn (NACE 24-25). Järn-, stål- och övrig metallindustri har en bevisad 
multiplikatoreffekt för sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten (MineralEconomics, The local 
employment impacts of mining, 2017). Multiplikatoreffekten för sysselsättning har beräknats till 1.48 av 
Nordregio (Potential territorial impacts of the transition to a climate-neutral economy, 2021) alltså att 
10 212 direkta och indirekta jobb inom järn och stålindustrin i Norrbotten äventyras vid en hypotetisk 
avveckling av dessa verksamheter. 
Åldersstrukturen för stålframställningen i länet visar att den högsta andelen sysselsatta är 45–54 år. 
Industrins klimatomställning ska göras parallellt med stora pensionsavgångar och en negativ 
befolkningsutveckling. 

Behov av omskolning och kompetensförsörjning 

Rekryteringsutmaningarna handlar, förutom en låg befolkningsmängd och en åldrande befolkning, om att 
matcha arbetsgivarnas kompetenskrav nu och i framtiden. Vidare handlar det om sektorers och branschers 
attraktivitet, kompetensutveckling, vidareutbildning och om validering. Studier pekar på att den 
naturresursbaserade ekonomin ökar sin automatiseringsgrad. Analyser av regionens rekryteringsbehov 
visar en tydligt nedåtgående trend för processoperatörer inom tillverkning och utvinning, och på ökad 
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft som ingenjörer och tekniker. För stålindustrins värdekedja ser 
omställningen till klimatneutralitet ut att innebära teknikskiften parallellt med fortsatt digitalisering, 
elektrifiering och automatisering. Regionen har idag en relativt hög andel personer med utbildning rörande 
tillverkning, utvinning och teknik. Andelen personer med utbildning rörande naturvetenskap, matematik 
och IT, ämnen som ses som viktiga för att hantera industrins omställning, är lägre. 

Bilaga: Tabell 2-1 Arbetsförmedlingens prognos fram till 2030 

Det finns potential för kompetensförsörjningen att få fler kvinnor till yrken i branscher som står inför en 
omställning till koldioxidneutralitet. Kvinnor har oftast en större benägenhet att välja högre studier vilket 
skulle gynna kompetensväxlingen i industrin. Män i regionen har generellt en lägre utbildningsnivå vilket 
kan påverka deras möjligheter till rekrytering vid en omställning. 

Insatser för långsiktig kompetensförsörjning innefattar att uppmuntra unga att välja studier med 
inriktningar som efterfrågas samt att verka för en större inflyttning. Att arbeta med jämställdhet i skolan 
kan bidra till att barn och unga får ökade möjligheter att utvecklas till individer med intressen som inte 
begränsas av traditionella föreställningar om de grupper de tillhör, som exempelvis kön, etnicitet och 
funktionsförmåga. 
Nya utbildningsprogram krävs för industrin. Luleå tekniska universitet har ett omfattande 
utbildningsutbud riktat mot stålindustrins värdekedja och samlar forskning inom gruvdrift och 
processteknik. Det är viktigt att forskning kring fossilfria processer skyndsamt omsätts i utbildning så att 
det finns kvalificerad personal som kan driva processerna när de implementeras i större skala. Gruv- och 
stålindustrins forskningsinstitut Swerim är en viktig länk mellan akademin och industrin. 
För att klara av industrins utbildningsbehov i tid och till försvarbara kostnader är det fördelaktigt att bygga 
på befintlig spetskompetens och bygga samarbeten för ett sammanhållet utbildningssystem. 

På kort sikt är utbildningsbehovet stort både för anställda inom industrin och i andra delar av värdekedjan. 
Den höga medelåldern i stålindustrin och den negativa befolkningsutvecklingen pekar på att 
kompetensförsörjning är en nyckelutmaning för stålindustrins omställning. 
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Arbetstagarorganisationer framför att industrins omställning inte bara handlar om att skapa en ny 
kompetensbas utan även om att kombinera gamla arbetssätt och teknik med ny. Det är viktigt att 
mekanismer finns på plats för arbetares chanser till livslångt lärande. Systemet av interna utbildningar och 
certifieringar som finns i industrin behöver kompletteras och förstärkas av ett system som baseras på 
kunskap i pågående forskningsprojekt. 

Ekonomiska konsekvenser av omställningen 

Norrbottens strategi för smart specialisering utgör en ram för att fastställa prioriteringar för innovation till 
stöd för ekonomisk omvandling, inklusive investeringsbehov för att diversifiera och göra den regionala 
ekonomin mer resilient. Att kunna ställa om till koldioxidneutralitet i stålindustrin och dess värdekedja 
med bibehållen konkurrenskraft är avgörande för BNP, den regionala ekonomin samt för företagen som är 
knutna till stålproduktionen. 

Stålindustrins investeringsbehov är mycket omfattande. HYBRIT-initiativets anläggning har ett uppskattat 
investeringsbehov på 15–20 miljarder SEK exkl. elinfrastruktur. LKAB har aviserat ett investeringsbehov 
kopplat till klimatomställning på 10–20 miljarder per år de kommande 15–20 åren. Företaget H2 Green 
Steel planerar att investera ca 25 miljarder de kommande åren för framställning av koldioxidfritt stål i 
Norrbotten. 
Forsknings- och utvecklingsinsatser och investeringar bör inkludera de processförändringar där 
vidareförädling sker. 

Miljömässiga konsekvenser av omställningen 
Stålindustris omställning till koldioxidneutralitet beräknas kunna minska Sveriges CO2-utsläpp med ca 
10%. Utsläppen i Norrbotten motsvarar drygt hälften av denna minskning. Omställningen innebär också 
att andra luftutsläpp minskar. Miljömässiga konsekvenser av stålindustrins omställning till reduktion med 
vätgas kräver utredning. I samrådsunderlag inför demonstrationsanläggning för direktreduktion av 
järnmalm med vätgas beskrivs miljöpåverkan för klimat, utsläpp till luft, vatten, buller och rennäring och 
hänvisning görs till kommande miljökonsekvensbedömning. 
Elproduktionen i Norrbotten kräver en utbyggnad av elnätet. Om all masugnsbaserad stålproduktion i 
Sverige skulle övergå till vätgasreduktion uppskattas elbehovet öka med cirka 15 TWh/år. 

2.2. Utvecklingsbehov och mål fram till 2030, i syfte att uppnå en klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2050 

Referens: artikel 11.2 d 

I Stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri 2045 åtar sig branschen 
bland annat att fortsatt driva forskning och minska utsläppen, samt implementera ny teknik för minskade 
utsläpp när det är kommersiellt konkurrenskraftigt. Färdplanen redovisar också förväntningar från politisk 
nivå gällande exempelvis effektiva transporter och infrastruktur, stabil elförsörjning, god 
kompetensförsörjning, forskningsstöd och goda ramvillkor såsom harmoniserade skatter och avgifter, 
samt effektiva tillståndsprocesser. 

Pågående åtgärder för att minska stålindustrins utsläpp innefattar: 

A Reducera järnmalm med förnybar vätgas 
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Dagens reduktion av järnmalm sker i masugnar och orsakar upp till 85% av industrins koldioxidutsläpp. 
För att eliminera utsläppen är fokus på att ersätta masugnsprocessen med en direktreduktionsprocess som 
använder förnybar vätgas istället för kol och koks, där järnmalm reduceras till järnsvamp med vätgas som 
reduktionsmedel och restprodukten blir vatten i stället för koldioxid. Järnsvampen smälts sedan i en 
elektrisk ljusbågsugn för framställning av stål. 
2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall initiativet HYBRIT med mål att tillverka världens första 
fossilfria stål och har 2020 driftsatt en pilotanläggning i Norrbotten. En fossilfri process förutsätter en 
massiv tillverkning av förnybar vätgas. Initiativet omfattar utveckling av storskalig teknik för produktion 
samt lagring av förnybar vätgas. 2020 lanserade LKAB en omställningsstrategi som tar fasta på den 
teknologi som utvecklas i HYBRIT för att ställa om sina processer och produkter för att nå netto 
nollutsläpp till 2045. Med vätgasbaserad teknik ska LKAB övergå från att producera järnmalmspellets till 
att producera koldioxidfri järnsvamp. 2020 lanserades företaget H2 Green Steel som ska etablera en ny 
produktionsanläggning i Norrbotten för att med vätgasteknik framställa koldioxidfritt stål. 

B Byta kol mot biokol 
I de andra tillverkningsprocesserna, så som produktion av järnpulver i Höganäsprocessen, går det inte att 
ersätta kolet med annat reduktionsmedel utan att riskera att negativt påverka dess egenskaper. Det är dock 
möjligt att ersätta det fossila kolet med förädlat biobaserat kol. Tillgången till hållbar biomassa är 
avgörande. För att möta utmaningen avseende utsläpp krävs ytterligare forskning och utveckling både då 
det gäller användning av förbehandlad biomassa i metallurgiska processer och förbehandlingsmetoder för 
biomassan och egenskaper hos tillverkad biomassa. 

C Byta naturgas och gasol mot biogas, biogasol eller grön vätgas 
Inför varmbearbetning av stålet sker värmning i framför allt bränsleeldade ugnar där främst gasol och 
naturgas används. De fossila bränslena skulle kunna ersättas av biogas, biogasol, biokol eller grön vätgas. 
Behandling av vissa material kommer fortsatt behöva använda bränsleeldade ugnar. Även 
Höganäsprocessen och smältningsprocesser kräver bränslen som i dag är fossila. 

D Elektrifiera värmebehandling 
Värmning kan endast till mindre del elektrifieras på grund av de höga temperaturerna. Det är möjligt att 
elektrifiera värmebehandlingen ytterligare genom konvertering av befintliga ugnar eller nyinstallationer. 

E Energieffektivisera 
Mest energi används i huvudprocesserna och dessa är i hög grad redan effektiviserade. Det finns potential 
att öka användningen av restenergi, framför allt värme i omgivande fjärrvärmesystem. 

F Ökad återvinning och användning av restprodukter 
Tillvaratagna restprodukter minskar behovet av nya råvaror och bidrar till minskade utsläpp. 
Återvinningsgraden av uttjänta metaller är ungefär 80–90%. Nya tillverkningsprocesser kommer att 
generera nya restprodukter som kan fylla andra behov. Som exempel bedrivs projektet ReeMAP där 
LKAB, genom återvinning och förädling av restprodukter, vill producera sällsynta jordartsmetaller och 
fosforprodukter. 

G Digitalisera och autonomisera 
Projektet Sustainable Underground Mining drivs av LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Sandvik för att 
utveckla ett autonomt, koldioxidfritt och säkert produktionssystem. 
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Diversifiering 
Över 90% av företagen i Norrbotten har färre än 10 anställda. För att regionens ekonomi ska fortsätta växa 
behöver de befintliga styrkorna relaterade till regionens naturtillgångar fortsätta utvecklas. Genom att med 
ett systemperspektiv exempelvis arbeta med innovation och utveckling av andra branscher och 
kunskapsområden, vidareförädling av produkter, företagens internationalisering, och främjad 
entreprenörskap skapas förutsättningar för differentiering av regionens näringsliv. Förverkligandet av 
detta underlättas av innovationssystem där det finns kunskapsutveckling och spridning, effektiva 
aktörsnätverk och väl fungerande institutioner. 

Insatser som bidrar till att stödja näringslivets diversifiering planeras i inom Eruf Övre Norrland. Då FRO 
bör verka där den på kort tid kan göra störst nytta, och då det är av vikt att de två fonderna inte 
konkurrerar med varandra, innefattar inte FRO insatser för ekonomisk diversifiering. FRO gynnar dock 
ekonomisk diversifiering genom kompetenshöjande insatser för SMF i stålindustrins värdekedja och 
genom forskningsinsatser som gynnar industrin på ett brett sätt. 

Forskning och utveckling 
Energimyndigheten har helhetsansvaret för energiomställningen i Sverige och stöder forskning, 
innovation, affärsutveckling och global spridning av nya lösningar. 
Regeringens satsning på strategiska innovationsprogram syftar till att skapa förutsättningar för 
internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Programmen 
finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och ger företag, akademi och organisationer ökad 
möjlighet att samverka. Aktörerna sätter upp gemensamma, långsiktiga mål och prioriterar investeringar 
inom forskning, utveckling och innovation. 

Det strategiska innovationsprogrammet, Metalliska material, samlar Sveriges metallindustrier. En 
gemensam strategisk forsknings- och innovationsagenda är framtagen av den svenska metallindustrins 
branschorganisationer: Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriföreningen samt 
representanter för svenska bearbetningsföretag. 
Det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinning, Swedish Mining Innovation, 
främjar centra och kluster för forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för utvinning av 
metaller utvecklas. För att förbättra hållbarhet och effektivitet inom prospektering, utvinning och 
vidareförädling ytterligare har en forsknings- och innovationsagenda tagits fram. Programkontoret är 
placerat vid Luleå tekniska universitet. 

I Luleå är den norra noden av EIT RawMaterials, finansierat av Europeiska institutet för innovation och 
teknik, baserad liksom metallforskningsinstitutet Swerim som ägs av gruv- och stålindustrin tillsammans 
med det statliga forskningsinstitutet RISE. 

2.3. Förenlighet med andra relevanta nationella, regionala eller territoriella strategier och planer 

Referens: artikel 11.2 e 

Sveriges nationella energi- och klimatplan 
Den territoriella omställningsplanen för Norrbottens län är förenlig med Sveriges nationella energi- och 
klimatplan. Varje medlemsstat ska meddela EU-kommissionen en nationell energi- och klimatplan vars 
innehåll anges i förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Sveriges 
nationella energi- och klimatplan beslutades i januari 2020. Den utgår från Sveriges befintliga mål och 
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beslutade styrmedel och åtgärder för energi- och klimatområdet och scenarier baserade på dessa. 
I energi- och klimatplanen anges bl.a. att det övergripande målet för forskning och innovation på 
energiområdet ska vara att bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga 
energi- och klimatpolitiken och energirelaterade miljöpolitiska mål. Forskning och innovation inom 
energiområdet ska: 
-bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens som behövs för att genom tillämpning av ny 
teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, 
karaktäriserat av att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet, 
-utveckla teknik och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv och därmed bidra till 
hållbar tillväxt och energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader, 
samt bidra till och dra nytta av internationellt samarbete på energiområdet. 

Strategier för smart specialisering 
Norrbottens strategi för Smart Specialisering utgör en central utgångspunkt för arbetet med den 
territoriella omställningsplanen. Utmaningarna och möjligheterna som beskrivs i strategin stämmer 
överens med omställningsplanen. Strategin för Smart Specialisering framhåller att grunden för 
Norrbottens näringsliv är de komparativa fördelar vilka länet besitter i den naturbaserade ekonomin, det 
vill säga mineraltillgångar och skogsresurser samt unik energiinfrastruktur. 
Insatserna i FRO överensstämmer väl med de utmaningar och möjligheter som strategin beskriver inom 
kompetensförsörjning, forskning samt med hållbarhet och cirkulär ekonomi som beskrivs komma att få en 
allt större betydelse för industrin. Omställningsplanen innefattar insatser inom fokusområdet Energiteknik. 
Europeiska pelaren för sociala rättigheter 
Omställningsplanen är förenlig med den europeiska pelaren för sociala rättigheter och särskilt kapitel 1: 
Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden. 
De insatser som föreslås i omställningsplanen bidrar särskilt till principerna om utbildning och livslångt 
lärande, jämställdhet, lika möjligheter. Planen har tagits fram i dialog med arbetsmarknadens parter i 
länet. På ett övergripande plan syftar de föreslagna insatserna till att öka chanserna för stålindustrins 
omställning till koldioxidneutralitet med bibehållen konkurrenskraft och därmed positivt gynna 
förutsättningarna för Norrbottens län och dess invånare. 

Andra regionala eller nationella utvecklingsplaner 
Norrbottens klimat- och energistrategi 2020–2024 antar samma mål som på nationell nivå, inga 
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Även vad gäller energianvändning antar Norrbotten de nationella 
målnivåerna: energianvändning ska vara 50 % effektivare år 2030 jämfört med 2005 och länets 
elproduktion ska vara 100 % förnybar år 2040. Norrbottens klimat- och energistrategi identifierar tydligt 
den utmaning som stålindustrin står inför. 
Omställningsplanen är förenlig med Norrbottens klimat- och energistrategi. Särskilt kan lyftas strategins 
skrivning: Att nyttja de förändringar som möjliggörs genom en ökad elektrifiering, digitalisering och 
fortsatt utveckling av en cirkulär ekonomi och övergång till förnybara bränslen är nödvändigt för att 
uppnå klimatmål men också för länets framtida konkurrenskraft. 

2.4. Typ av insatser som planeras 

Referens: artikel 11.2 g–k och 11.5 

Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG: 
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ETS-anläggningar: SSAB Luleå, NAP nr 495 och LKAB Malmberget NAP nr 498, endast inkluderad här 
som den ETS-anläggning innefattar HYBRIT:s demonstrationsanläggning. 

SSAB Luleå 
2019 
CO2 utsläpp: 3 199 355 ton CO2e 
CO2-intensitet: 1700 kg CO2e/ton stål (Miljörapport SSAB Luleå 2019, s.23, figur 13). 

2029 (planerad) 
CO2 utsläpp: 2 400 000 CO2e 
CO2-intensitet: Utsläppen för stålproduktion med vätgasbaserad direktreduktion och smältning i 
ljusbågsugn, med fossilfri el, är 18 kg CO2e/ ton stålämnen eller 1%, en minskning med 99%, i jämförelse 
med 2019 (Innovationsfondens beräkningsmodell). 

LKAB Malmberget 
2019 
CO2 utsläpp: 124 390 ton CO2e. 
CO2-intensitet: 13,8 kg CO2e/ton pellets (LKAB Malmberget - Miljörapport 2019, s.20). 

2029 (planerad) 
CO2 utsläpp: 80 000 ton CO2e. 
CO2-intensitet: samma som för SSAB Luleå 2029. 

FRO kan ge stöd till: 

1) HYBRIT-initiativets demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med förnybar vätgas 
och därtill hörande processer. 

Vid anläggningen reduceras järnmalm till järnsvamp med förnybar vätgas som reduktionsmedel och 
restprodukten blir vatten. Planerad driftstart 2026, full produktion 2028. HYBRIT-initiativet består av 
SSAB, LKAB, Vattenfall och det samägda bolaget Hybrit Development AB. 
Anläggningen omfattar ett ökat behov av bioenergi: 0 - 0,204 TWh/år beroende på teknikval, samt ett ökat 
behov av el: 4-5 TWh/år. 
Möjlig utsläppsminskning: 14 300 000 ton CO2 under de första 10 åren enligt Innovationsfondens 
beräkningsmodell. 2 594 322 to CO2 till 2029 vid LKAB Malmberget, SSAB Oxelösund, SSAB Luleå (se 
metoddokument). 
Anläggningen inkluderar storskalig produktion av vätgas utav förnybar el där produktionen kompletteras 
med ett vätgaslager som möjliggör lastbalansering av elnätet. HYBRIT-initiativet kommer uteslutande att 
använda förnybar elektricitet. Detta kan komma att regleras genom ett Power Purchase Agreements (PPA) 
med Vattenfall (ännu ej tecknat). 

Insatstyp: Investeringar i anläggning, produktion, lagring av förnybar vätgas, forskning och utveckling. 
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2) Omställning vid SSAB Luleå till koldioxidneutralitet 

SSAB Luleås omställning baseras på HYBRIT-processen. Innan 2030 ska koksverk och masugn ersättas 
med minimill, med elektriska ljusbågsugnar och valsverk för fossilfri stålproduktion. Järnsvampen från 
demonstrationsanläggningen smälts i elektrisk ljusbågsugn för framställning av stål. Ökat behov av el: 4-5 
TWh/år. 

Insatstyp: Investeringar i anläggning: Uppbyggnad av minimill, med elektriska ljusbågsugnar och 
valsverk, elställverk för att omvandla/anpassa inkommande el utifrån de särskilda förutsättningar som 
krävs för ny tillverkningsprocess, Framställning av biobaserat kol vid anläggningen för 
tillverkningsprocessen, Forskning och utveckling. 

Omställningen kommer att kräva biogent kol och/eller biogas. I Sverige finns ingen storskalig produktion 
av biokol, som uppfyller järn- och stålindustrins krav, och därmed kan ersätta det fossila kolet som 
används idag. Produktionen av biokol som behövs för att ersätta fossilt kol inom järn- och stålindustrin i 
Sverige uppskattas till 200 000 - 300 000 ton fram till 2045. 

Den biomassa som tillfälligt används är avsedd att komma från närområdet då förhållandena i norra 
Sverige för inköp av hållbar biomassa är mycket goda. Merdelen av den biomassa som tillhandahålls 
kommer från biprodukter till trä- och pappersprodukter som produceras av skogsbruket samt pappers- och 
massaindustrin. Skogsstyrelsen har uppskattat att den tillgängliga hållbara bioenergin på kort sikt kan 
utökas med 40-50 TWh/år och till 2050 med 70-90 TWh/år (Skogsstyrelsen, 2017). 

Den marknadsmässiga risken består bland annat av minskad försäljning av stål med ny 
tillverkningsprocess och högre kostnad. Högre pris på kol och förändringar i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter förväntas också påverka lönsamheten i projektet. 

Av ca 4 miljoner ton restprodukter/år från SSAB:s malmbaserade produktion i Norden återcirkuleras ca 
50% i SSAB:s ståltillverkning. Bolaget har satt cirkularitetsmål: 46% användning av eget skrot, inköpt 
skrot och H-DRl (Fossil-free Direct Reduced Iron) till 2030 (18% år 2021) och 105% slagganvändning till 
2030 (81% år 2021). 

Forskning och innovation: 

Insatserna är i linje med det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material som syftar till att 
uppnå synergier, inkl. gällande Horizon Europe. 

Storskalig energilagring och utveckling och implementering av fossilfri teknik 
En fossilfri ståltillverkningsprocess förutsätter massiv tillverkning av vätgas med hjälp av förnybar el. 
Forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik för produktion samt lagring av förnybar vätgas, 
även ur ett större samhälleligt systemperspektiv. 

Andra alternativa energibärare och råvaror 
De fossila bränslena skulle kunna ersättas av el, biogas, biogasol eller förnybar vätgas. Forskning, 
innovation och utveckling kring biobaserade bränslen och råvaror till stålindustrin. 
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Investeringar i innovation för produktion av innovationskritiska råvaror och nödvändiga material för en 
omställning till ett fossilfritt samhälle 
Insatser som riktar sig till tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet som exempelvis kan bidra 
till framväxten av integrerade värdekedjor för materialflöden inom stålindustrin. 

Utvecklingen av långsiktiga samverkanplattformar för forskning, näringsliv och offentlig sektor. 

Kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare 
Insatserna syftar till att trygga försörjning av kompetent arbetskraft för att genomföra stålindustrins 
omställning till koldioxidneutralitet i Norrbotten. 

Myndighetssamarbetet Kompetensförsörjning har en arbetsgrupp för Omställningen Norra Sverige som 
gynnar samordning av dessa insatser. Gruppen har ett nära samarbete med Region Norrbotten, Region 
Västerbotten, arbetsmarknadens parter och andra intressenter. 

Kartläggning av stålindustrins kompetensbehov 
Ett samlat grepp behövs för att kartlägga de kompetenshöjningsbehov som branschens klimatomställning 
förutsätter i Norrbotten. FRO kan stödja satsningar som syftar till att undersöka de behov som uppstår för 
stålindustrin och dess värdekedja. 

Stöd till nätverk och kluster för kompetenshöjande insatser inom stålindustrin och dess värdekedja 
För att säkerställa att omställningen sker med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft och värde för 
regionen krävs gemensamma insatser mellan utbildningsutförare, företag, branschorganisationer och 
industrirelevanta aktörer i värdekedjan. FRO kan stödja kluster och nätverk avseende 
kompetensförsörjning/höjning med fokus på stålindustrin och dess värdekedja. 

Insatser för omskolning och kompetensutveckling av befintlig och ny arbetskraft 
När stålindustrin och dess värdekedja ställer om väntas behovet av nya kompetenser och kvalifikationer 
att öka, och andra fasas ut. Systemet av interna utbildningar och certifieringar i industrin behöver 
kompletteras och förstärkas av ett system som bygger på forskningsbaserad kunskap. Fonden kan stödja 
insatser som att utreda möjligheter till interna och externa utbildnings- och kompetenshöjningsinsatser 
inom efterfrågade kvalifikationer; Identifiera och genomföra utbildning för kompetenshöjning inom 
efterfrågade kompetenser i stålindustrin och dess värdekedja; Insatser som främjar livslångt lärande samt 
insatser för att främja samverkan mellan utbildningsaktörer och berörd industri för utveckling av nya 
utbildningar och utbildningsmetoder. 

Valideringsinsatser 
Valideringsinsatser kan möjliggöra ett snabbare inträde på arbetsmarknaden samt främja företagens arbete 
med att hitta rätt kompetens. Stöd kan exempelvis ges till insatser för att utröna möjliga vägar till 
validering inom stålindustrins värdekedja, kopplat till omställning av klimatneutral produktion; 
Uppbyggnad av en valideringsstruktur för berörd industri. 

Insatser för att stärka företagens strategiska arbete med kompetensfrågor 
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Det är av vikt att företagen i värdekedjan får stöd i att klara sina framtida kompetensbehov. FRO kan ge 
stöd för att definiera strategier och genomföra handlingsplaner för kompetensförsörjning, exempelvis 
genom att i större utsträckning få studenter att stanna kvar i regionen efter examen. 

Två ETS-anläggningar kan erhålla stöd: 

SSAB EMEA AB organisationsnummer 556313–7933 NAP nr 495 Luleå 
SSAB framställer stål baserat på järnmalmspellets, vilka huvudsakligen kommer från området 
Malmfälten, som omfattar både Kiruna och Gällivare kommun. Verksamheten i Luleå omfattar koksverk, 
masugn, stålverk och stränggjutning. 

LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB organisationsnummer 556001–5835 NAP nr 498 Gällivare 
LKAB är en gruvdriftskoncern som ägs av svenska staten. De gruvor och förädlingsverk som LKAB 
driver finns i Malmfälten. LKAB bryter malmen vilken levereras till SSAB för produktion och har en 
central roll i stålets värdekedja. 

Två stora företag kan erhålla stöd för att möjliggöra omställningen vid SSAB Luleå NAP nr 495: 

HYBRIT Development AB organisationsnummer 559121–9760 
Ett samriskbolag som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall med målet att utveckla fossilfri 
ståltillverkningsteknologi. 

Vattenfall AB, organisationsnummer 556036–2138 
Vattenfall är ett europeiskt energiföretag som äger transformatorer som behöver uppgraderas för 
omställningen. 

GAP- analys 
Att stålindustrins omställning till klimatneutralitet i Norrbotten kan göras med bibehållen eller ökad 
konkurrenskraft är avgörande för de anställda i industrin. 2018 var 6 900 personer i regionen direkt 
sysselsatta i gruv- och stålsektorerna, vilket motsvarar 10,7% av den totala sysselsättningen. 2 610 
personer av dessa var sysselsatta i stålsektorn. Järn-, stål- och övrig metallindustri har en bevisad 
multiplikatoreffekt för sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten. Multiplikatoreffekten för 
sysselsättning beräknas av Nordregio till 1.48. Stödet specifikt gällande SSAB motiveras av att att 1743 
direkta och indirekta jobb äventyras vid en hypotetisk avveckling av SSAB Luleå, motsvarande 2,7% av 
totalt antal sysselsatta i länet. 

Tidigare beräkningar inom Eruf (Tillväxtverket, 2021, Lägesrapport för 2020) och ESF projekt har 
uppskattat kostnad per nyskapat arbetstillfälle till ca 50 000 EUR. För Norrbottens omställningsplan 
inkluderar FRO 80 397 177 EUR för Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och 
samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, 
klimatresiliens och klimatanpassning. Detta belopp motsvarar då 1607 arbetstillfällen beräkningsmodell 
ovan, vilket är lägre än de 1743 direkta och indirekta jobb som äventyras vid en avveckling av SSAB 
Luleå. 
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Synergier och komplementaritet med andra unionsprogram 
Åtgärderna i omställningsplanerna kan kompletteras av pelare II och III i mekanismen för en rättvis 
omställning. I synnerhet infrastrukturbehov relaterade till elförsörjning eller investeringar i förnybar 
energi och energieffektivisering, grön vätgas, elektrobränslen och ammoniak kan komma att framställas 
för investeringar. 
FRO samspelar väl med flera andra program inom målet för sysselsättning och tillväxt, så som Eruf och 
ESF+ och därigenom väntas synergieffekter genereras. Satsningar via ESF+ och Eruf kan stödja insatser 
med inriktning mot kompetensförsörjning, med olika fokus och målgrupper. ESF+ arbetar med insatser 
som syftar till att stärka individen och dennes ställning på arbetsmarknaden. Gällande 
kompetensutveckling är fokus för Eruf i regionen de uttalade behoven hos Övre Norrlands små och 
medelstora företag. Vidare fokuserar Eruf i detta programområde på kompetensutveckling inom områdena 
för smart specialisering samt entreprenörskap. 

FRO ses komplettera ESF+ och Eruf med ett fokus på stålindustrins klimatomställning. FRO kompletterar 
Eruf:s insatser inom politiskt mål 2, vilken till större utsträckning riktar sig till små och medelstora 
företag. FRO kommer att stödja stora företag med anläggningar som ingår i EU ETS. De små och 
medelstora företag som kan få stöd av FRO gällande kompetensutveckling är direkt kopplade till 
stålproduktion i berörda ETS-anläggningar. FRO utgår från företagens behov av kompetens men stärker 
också individen som annars riskerar en försvagad ställning på arbetsmarknaden vid en omställning där nya 
typer av kompetenser efterfrågas. Samordning mellan FRO, Eruf och ESF+ kommer att säkerställa att 
fonderna kompletterar varandra. 

FRO kompletterar och säkerställer synergi, enhetlighet och samstämmighet med åtgärderna i Sveriges 
återhämtningsplan. Följande investeringar i återhämtningsplanen bedöms komplettera insatserna i FRO: 
Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) och klimatinvesteringar i industrisektorn 
(Industriklivet). Klimatklivet och Industriklivet är, till skillnad från FRO, inte riktat till vissa län. 
Klimatklivet har fokus på andra typer av åtgärder än åtgärder inom FRO, t.ex. inte bara större företag. 
Jämfört med FRO riktar sig Industriklivet, precis som Klimatklivet, till en bredare uppsättning 
målgrupper. 

2021 har HYBRIT-initiativet beviljats stöd från EU:s Innovationsfond. I det fall FRO beviljar stöd till 
HYBRIT-initiativet kommer samordning med Innovationsfonden att säkerställas. 
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3. Styrmekanismer 

Referens: artikel 11.2 f 

3.1. Partnerskap 
Framtagandet av programmet har skett i dialog med aktörer och avstämningar i befintliga 
samverkansstrukturer. Arbetet har skett i nära samarbete med Region Norrbotten och i dialog med parter 
inom offentlig och privat sektor, akademi och andra berörda organisationer. En myndighetsgrupp 
bestående av Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket har 
tillsammans berett alla ställningstagande i processen och bistått med expertis och underlag. Länsstyrelsen 
i Norrbottens län har deltagit i möten på regional nivå och lämnat synpunkter. Kontakter med Svenska 
ESF-rådet, Vinnova, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sametinget har inletts. Berörda företag har 
kontaktats och lämnat synpunkter, och så har även branchorganisationen Jernkontoret. 
En viktig utgångspunkt i arbetet har varit klimatfärdplanerna sinom ramen för Fossilfritt Sverige. Med 
dessa som grund har breda förankringsprocesser genomförts i syfte att etablera partnerskap inför både 
framtagandet av programmet och dess genomförande. 
Ett skriftligt samråd om omställningsplanen för Norrbottens län, samt program och 
miljökonsekvensbedömning, genomfördes 26 november – 16 december 2020 för inhämtning av 
synpunkter från berörda aktörer (se bilaga till program). 

3.2. Övervakning och utvärdering 
Regeringen har det övergripande ansvaret för att uppfylla det långsiktiga målet om netto noll-utsläpp till 
2045. Regeringen ska enligt klimatlagen varje år till riksdagen lämna en klimatredovisning som visar 
utsläppsutvecklingen samt de viktigaste besluten inom klimatpolitiken som regeringen har tagit och vad 
de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen. Regeringen ska vart fjärde år lämna en 
klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen som visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå 
ramverkets mål. Om regeringen bedömer att målen inte kan nås med nuvarande styrmedel, ska 
handlingsplanen redogöra för vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser att vidta. 

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett organisatoriskt fristående tvärvetenskapligt 
expertorgan som har i uppdrag att självständigt utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med 
de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. 

Statens energimyndighet verkar inom olika samhällssektorer för att skapa förutsättningar för en effektiv 
och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndighetens uppdrag 
inkluderar Industriklivet, en statlig satsning som stödjer utveckling av teknik och processer för att 
reducera de processrelaterade växthusgasutsläppen i den svenska industrin. 

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid 
genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet 
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för 
miljöarbetets utveckling. Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde också samordna uppföljning och 
utvärdering av miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåverkan. Naturvårdsverket tar årligen fram 
statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser. 

Arbetsförmedlingen ansvarar för offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 

SGU har ansvar för landets geologiska beskaffenhet och kunskap om råvaror nödvändiga för en grön 
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omställning. 

Svenska kraftnät är myndigheten med uppdrag att bygga ett driftsäkert och samhällsekonomiskt 
transmissionsnät. 

Länsstyrelser – Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse som leds av en landshövding. 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet med uppgift att främja samverkan och samordna statliga 
myndigheters insatser på regional nivå, en servicemyndighet och en överklagandeinstans samt har ett 
tillsynsansvar. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn 
ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. 

Region Norrbotten har det regionala utvecklingsansvaret. 

Kommuner är viktiga i Sveriges klimatarbete. I och med närheten till medborgarna, deras roller för fysisk 
planering och som stora arbetsgivare är de betydelsefulla klimataktörer. Kommunerna driver den lokala 
utvecklingen i samverkan med företag, organisationer, invånare och andra aktörer och bidrar därigenom 
till att nå uppsatta nationella och lokala målsättningar. 

3.3. Samordnings- och övervakningsorgan 
Berörda myndigheter och aktörer har olika roller och ansvar för åtaganden i denna omställningsplan, inom 
ramen för respektive mandat. Tillväxtverket utgör förvaltande myndighet för det nationella program som 
upprättas för FRO. Myndigheten har därmed ansvar att övervaka resultaten av finansieringen samt 
rapportering till EU-kommissionen för programmet. Samråd med åtminstone Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten kommer att genomföras inför beslut om stöd från FRO. 
Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län innehar viktiga roller gällande förverkligandet av 
omställningsplanen, särskilt när det gäller planens integrering med den regionala utvecklingsstrategin, 
koppling till åtgärder för att minska skillnader mellan stad och land, samordning av sociala 
hållbarhetsfrågor och främjande av en inkluderande arbetsmarknad. Företag och verksamheter inom de 
relevanta sektorerna är ansvariga för att genomföra de tekniska åtgärder som presenterats i 
omställningsplanen. 
I syfte att övervaka genomförandet av det operativa programmet inrättas en övervakningskommitté. 
Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av övervakare och 
rådgivare. Regeringen återkommer i särskild ordning om övervakningskommitténs sammansättning. 
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4. Programspecifika output- eller resultatindikatorer 

Referens: artikel 12.1 i FRO-förordningen 
Belägg för att det finns behov av programspecifika output- eller resultatindikatorer baserade på de olika 
typer av insatser som planeras. 

De föreslagna indikatorerna bedöms nödvändiga då de möjliggör stöd för anställda/företag inom EU ETS. 
Dessa företag är de största arbetsgivarna inom stålindustrin och dess värdekedja i Norrbotten och därav 
behöver de nås av kompetenshöjande insatser för att nå full effekt av fonden. 

Referens: artikel 11.2 g–k och 11.5 
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Territoriell plan för en rättvis omställning - TJTP2.FÖRLAGA FÖR TERRITORIELLA PLANER FÖR 
EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING VÄSTERBOTTEN  (4.0) 

1. Huvuddragen i omställningsprocessen och identifiering av de territorier i medlemsstaten som påverkas 
mest negativt 

Referens: artikel 11.2 ab, artikel 6 

1.1. Huvuddragen i den förväntade omställningsprocessen i riktning mot unionens energi- 
och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, i linje med målen i de 
integrerade nationella energi- och klimatplanerna och andra befintliga omställningsplaner, med en 
tidsplan för att upphöra eller minska typer av verksamhet som kol- och brunkolsbrytning och kolkraftverk. 

2017 antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket antogs med bred majoritet och består 
av nationella klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket syftar till 
att skapa ordning och stabilitet i klimatpolitiken och fastslår långsiktiga villkor för näringsliv och 
samhälle. Ramverket är en nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva upp till Parisavtalet. 
Sveriges mål för minskade växthusgasutsläpp är mer ambitiösa än EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 
och nuvarande energi- och klimatmål för 2030. 
Sveriges nationella klimatmål består av fyra huvudsakliga delar: 

Ett övergripande och icke tidsatt miljökvalitetsmål som är kopplat till en begränsning av den 
globala medeltemperaturökningen. 
För att ge en tydlig struktur för miljöarbetet i Sverige har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål. Ett av 
dessa, Begränsad klimatpåverkan, utgör basen för åtgärderna mot klimatförändringarna. Målet har 
preciserats som: ”Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över 
förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över 
förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.” 

Ett långsiktigt utsläppsmål för Sverige till 2045. 
Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 % 
lägre 2045 än utsläppen 1990. För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt 
ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas. För att nå nettonollutsläpp får även 
kompletterande åtgärder tillgodoräknas. 

Etappmål för de svenska utsläppen utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) till 
2020, 2030 och 2040. 
-År 2020 ska växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara 40 % lägre än 1990. Målet innebär att 
utsläppen högst bör vara 28,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, där utsläppsminskande åtgärder i andra 
länder på ytterligare 6,7 miljoner ton kan användas. 
-Senast 2030 bör växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara minst 63 % lägre än utsläppen 1990. 
Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 
-Senast 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, vara minst 70 % lägre 
jämfört med 2010. 
-Senast 2040 bör växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara minst 75 % lägre än utsläppen 1990. 
Högst 2 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

SV 92 SV 



 

 

 

 

Ett särskilt etappmål för växthusgasutsläpp från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som 
ingår i EU ETS) till 2030. 
Sveriges nationella energi- och klimatplan utgår från Sveriges befintliga mål och beslutade styrmedel och 
åtgärder för energi- och klimatområdet. Den beslutades av regeringen i januari 2020 och innefattar bl.a. en 
översikt av etappmålen för energi- och klimatpolitiken: 

Bilaga: Tabell 1-1 Sveriges nationella klimat- och energimål 

Klimatlagen (2017:720) reglerar regeringens klimatpolitiska arbete, vad det ska syfta till och hur det ska 
bedrivas. Lagen anger att regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga tidsatta 
utsläppsmål som riksdagen har fastställt. Enligt klimatlagen ska regeringen varje år presentera en 
klimatredovisning i budgetpropositionen. 
Klimatlagen anger också att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Syftet 
med handlingsplanen är att visa hur regeringens samlade politik inom alla relevanta utgiftsområden 
sammantaget bidrar till att nå etappmålen till 2030 och 2040 och det långsiktiga utsläppsmålet till 2045. 
För de utsläppssektorer som inte ingår i EU ETS eller LULUCF-sektorn har varje medlemsland ett 
nationellt beting under EU:s ansvarsfördelningsbeslut/icke-handlande sektorn (ESD24/ESR25). Sveriges 
bidrag under ansvarsfördelningen är att minska dessa utsläpp med 40 % 2030 jämfört med utsläppen 
2005. Det svenska nationella etappmålet till 2030 är att minska utsläppen med 63 % jämfört med 1990 
inom de sektorer som inte ingår i EU ETS eller LULUCF, vilket motsvarar en minskning med 59 % 
jämfört med 2005. 
Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett organisatoriskt fristående expertorgan som har i 
uppdrag att utvärdera hur regeringens politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har 
beslutat. Rådet ansåg sina rapporter 2019 och 2020 att hittills planerade insatser inte räcker för att nå 
Sveriges klimatmål. Rapporten för 2020 beskriver att de största minskningarna av växthusgasutsläppen 
sedan 1990 skedde mellan 2003 och 2014 med en genomsnittlig årlig minskningstakt på drygt 2 %. 
Rapporten pekar på att 2014–2018 har utsläppen i genomsnitt minskat med mindre än 1 % per år. 
Industrin står för cirka en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Utsläppen är till stor del 
råvaru- och processrelaterade vilket innebär att det krävs tekniksprång för att nå omfattande minskningar. 
Det är viktigt att satsningar på till exempel pilot- och demonstrationsanläggningar görs tidigt och 
långsiktigt för att åtgärderna ska kunna genomföras till 2045. 
Styrmedel som påverkar industrins omställning innefattar exempelvis: Energi- och koldioxidskatt, EU 
ETS, Miljöbalken (1998:808), Plan- och bygglagen (2010:900), Fossilfritt Sverige, Regionala energi- och 
klimatplaner, Energi- och klimatrådgivning, förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och 
BREF (Best Available Techniques Reference Document), finansiering av forskning och innovation samt 
bidrag till klimatinvesteringar som Industriklivet, Klimatklivet, Energisteget och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf). 
För att nå målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället, 
kontinuerlig teknikutveckling och tekniksprång. En stor del av det arbetet ligger hos näringslivet. 
Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen 2015 för att bidra till att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har branscher tagit fram 
färdplaner för fossilfrihet med stärkt konkurrenskraft som följd. Fossilfritt Sverige föreslår också 
nationella strategier, gällande exempelvis batteri och vätgas, för att kunna genomföra färdplanerna. 
Energimyndigheten har i uppdrag att med olika branscher formulera sektorsstrategier för 
energieffektivisering. Uppdraget genomförs i form av dialog om lämpliga vägledande målsättningar och 
åtgärder för hur sektorerna ska bidra till målet om 50 % effektivare energianvändning till 2030. 
Regeringen har 2020 beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi med fokus på cirkulär 
produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. 
Regeringen har 2019 lanserat strategiska samverkansprogram för samverkan mellan näringsliv, akademi 
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och regering. Programmen bygger på målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala 
innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna. 

1.2 Identifiering av de territorier som förväntas påverkas mest negativt, samt en motivering av valet med 
motsvarande uppskattning av konsekvenserna för ekonomin och sysselsättningen, baserat på huvuddragen 
i avsnitt 1.1. 
I sin landrapport för Sverige 2020 framställer kommissionen det som motiverat att rikta FRO till Övre 
Norrland: Norrbottens och Västerbottens län, och till stålindustrin. Detta då Övre Norrland är beroende av 
industrier som använder fossila bränslen i processer vars växthusgasintensitet avsevärt överstiger EU-
genomsnittet. 
Sverige bekräftar kommissionens bedömning att rikta FRO till Norrbottens län, stålindustri, och 
Västerbottens län, metallindustri. Mot bakgrund av fondens slutgiltiga budget identifieras därutöver 
Gotlands län, mineralindustri baserat på 4 kriterier: 
1.Utsläpp från anläggningar som ingår i ETS 
Naturvårdsverket listar årligen utsläpp och tilldelade utsläppsrätter för verksamheter definierade i bilagan 
till förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser. 2019 stod industrin totalt för 16,7 
miljoner ton CO2-utsläpp varav 61% var utsläpp från järn och stål, mineral och metallindustrin. 

Bilaga: Tabell 1-2. Lista över stora industriutsläppskällor i Sverige 

2. Utsläpp av växthusgaser per BRP, efter län 

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar regionala utsläpp till luft. Genom att använda sig av statistik 
över befolkning, arbetsmarknad och ekonomi, sätts utsläppen till luft i relation till antal invånare i ett län 
och hur företagen bidrar till ekonomin. 2017 var Gotland det mest utsläppsintensiva länet i Sverige följt av 
Norrbotten. 

3.Utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person, per län 
SCB publicerar också länsvisa växthusgasutsläpp till luft per sysselsatt, där Gotland och Norrbotten är de 
två län med de högsta nivåerna. Siffrorna visar att utsläppen är stora i förhållande till antal sysselsatta i 
länet. Riksgenomsnittet var 11 ton koldioxidekvivalenter per sysselsatt år 2018 och siffran för 
Västerbottens län var samma år 11 ton. 

Bilaga: 
Tabell 1-3. Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per BRP, efter län, 2018 
Tabell 1-4. Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person, per län, 2018 
Figur 1-5 utsläppsintensitet i Sveriges län, 2018 

Programmets insatser i de identifierade territorierna bidrar till att uppfylla Sveriges nationella klimat och 
energimål, genom att påskynda omställningen till koldioxidneutralitet vid anläggningar inom ETS som 
redovisar de högsta CO2-utsläppen. FRO förväntas bidra till omställningen av stål-, mineral- och 
metallindustrin och riktas mot anläggningen som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av CO2 
är möjliga. Då utsläpp från järn och stål, mineral och metallindustrin utgör mer än 60% av industrins 
utsläpp gör programmet riktade insatser med stor nytta. 
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4.Ö med särskilda behov enligt art.6 FRO-förordningen 
Gotlands län omfattar ön Gotland och kringliggande småöar i Östersjön. Ön representerar nästan 5% av de 
totala utsläppen av CO2 på nationell nivå, i huvudsak från mineralindustrin [KH1]KOM synpunkt om hur 
territorier valts ut. Texten är samma som för programstrategin. 

1.3. Identifiering av yttersta randområden och öar med särskilda utmaningar inom de territorier som 
förtecknas i avsnitt 1.1 och de särskilda belopp som anslagits för dessa territorier med motsvarande 
motivering 
Gotlands län omfattar ön Gotland och kringliggande småöar i Östersjön. Gotland är Sveriges till 
befolkningen minsta län med cirka 60 000 invånare. Även om Gotland ekonomiskt och 
sysselsättningsmässigt utgör en liten andel av Sveriges ekonomi (0,5 % respektive 0,6 %) bidrar ön till 
nästan 5% av de totala utsläppen av växthusgaser på nationell nivå, i huvudsak från mineralindustrin. 
Att Gotland är en ö innebär att den till stor del utgör en egen arbetsmarknadsregion. Enligt prognoser 
kommer den naturliga befolkningstillväxten att vara negativ på Gotland under kommande två decennier 
och regionen behöver därför attrahera invånare och arbetskraft. Den demografiska utvecklingen, och öns 
jämförelsevis låga utbildningsnivå, utgör risker för den kompetensförsörjning som Gotlands 
klimatomställning kräver. 
Gotlands utmaningar i omställningen till klimatneutralitet ligger till grund för att 24% av Sveriges medel i 
Fonden för en rättvis omställning anslås till Gotland. 

2. Bedömning av omställningsproblemen för vart och ett av de identifierade territorierna 

Referens: artikel 11.2 c 

Territorium: Västerbottens län 

2.1. Bedömning av de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 

Referens: artikel 11.2 c 

2.Bedömning av de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 

2.1 Västerbottens omställning till en klimatneutral ekonomi 
Västerbottens län har en industrisektor baserad på gruvor, förädling av mineral och skogsråvara samt en 
växande tjänstesektor. Tillgången till förnybar el och kyla har attraherat energikrävande datahallar och en 
batterifabrik. 

Mot bakgrund av de nationella långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen har länsstyrelsen, på uppdrag 
av regeringen, lett och samordnat arbetet med framtagandet av en energi- och klimatstrategi ”Tillsammans 
för klimatet” som gäller från 2020 för Västerbottens län. 
De främsta utmaningarna inom klimatomställningen ligger i kompetensförsörjning, tillgång till hållbart 
producerade förnybara bränslen och reduktionsmedel samt distributionen av dessa. Industrin står för 
ungefär 24 % av länets territoriella växthusgasutsläpp. 

Bilaga: Figur 2-1 Utsläppväxthusgaser Västerbottens län 1990–2018 
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Klimatförändringarna påverkar också i hög utsträckning förutsättningarna för samisk kultur och näring, 
enligt Sametingets utredning kring klimatanpassning. Det samiska folket i Västerbotten är ett urfolk vilket 
medför att samerna har en särskild rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur inklusive sina 
näringar. Klimatomställningen kan innefatta ett behov av nya industrianläggningar och energisatsningar. 
Att säkerställa att dessa tar hänsyn till rennäringens behov av mark och flyttleder kan innebära 
målkonflikter, och understryker behovet av nya lösningar och välfungerande planerings-och 
samrådsprocesser vid utveckling av dessa.  

Sektor i omvandling: Metallindustrin 
Metaller och mineral är viktiga byggstenar i samhällsutvecklingen i och utanför Sverige och är början på 
värdekedjor i infrastruktur, kommunikationsutrustning och hållbara energisystem som kräver tillgång till 
nya råvaror. För att nå Sveriges klimatmål om klimatneutralitet är det nödvändigt med en omfattande 
omställning av gruv- och mineralindustrin. Industrin har tagit fram en Färdplan för en konkurrenskraftig 
och fossilfri gruv- och mineralnäring inom ramen för Fossilfritt Sverige. 

Metallprodukters långa livslängd och ett kraftigt ökat globalt behov av metaller medför att tillgången på 
recirkulerat råmaterial är begränsad. Metallindustrin är beroende av primära råmaterial för att 
produktionen ska kunna möta dagens och framtidens behov. För att nå full effekt i omställningsarbetet är 
det därför av vikt att utvecklingen sker i samverkan mellan materialkedjor och sektorer i samhället så att 
materialflöden av rätt material utvecklas. 

Boliden Rönnskär är Sveriges enda smältverk för framställning av basmetaller. Anläggningen är 
världsledande gällande utvinning av metall från elektronikmaterial. Smältverket utvinner metaller såsom 
koppar, guld, silver, bly och zinkklinker ur råmaterial från egna gruvor samt externa leverantörer. 
2020 var Boliden Rönnskär på plats 10 över anläggningar med CO2-utsläpp i Sverige. Utsläppen av CO2 
har främst två källor: 1) Kol är ett reduktionsmedel i fumingverket där zink utvinns. 2) Återvinningen av 
metaller från elektronik medför utsläpp från smältningen av plasten. 

Utmaningen är stor med sällsynta jordartsmetaller eftersom de finns i så små mängder att det idag ofta inte 
finns processer som gör det ekonomiskt möjligt att återvinna dem. Investeringar krävs för att öka 
utvinningen av dessa metaller vid Boliden Rönnskär. 

Boliden har beslutat om att minskat sin koldioxidintensitet med 40% mellan 2012 och 2030. Då Boliden 
Rönnskär står för 80% av de regionala utsläppen från industrin (2019), och utgör den största privata 
arbetsgivaren i länet, är det av största vikt att omställningen till koldioxidneutralitet skyndas på samt sker 
med bibehållen konkurrenskraft. 
Stora investeringar krävs för att implementera testanläggningar i komplicerade processer. Det behövs 
investering i forskning och utveckling av nya reduktionsmedel som kan ersätta fossilbaserat kol samt 
ersättningsinvesteringar för att byta ut de fossilbaserade smältugnarna mot ugnar som drivs av biogas och 
el. Till detta kommer utveckling av teknik för koldioxidlagring. 

Sociala konsekvenser av omställningen 
Arbetstillfällen 
Utmaningarna på Västerbottens arbetsmarknad präglas av kompetensbrist främst orsakad av en lång 
högkonjunktur, höga nivåer av pågående och kommande pensionsavgångar och i vissa kommuner ett 
negativt flyttningsnetto. Västerbottens befolkning förutspås, enligt SCB, att öka med 12 500 personer 
fram till 2030 samtidigt som trenden, enligt Arbetsförmedlingen, pekar på en minskande andel personer i 
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yrkesaktiv ålder (gruppen nyanlända undantaget). I prognosen är dock inte de industrisatsningar som sker 
i länet hos befintliga företag eller förväntade nyetableringar inräknade. Mellan 2010 och 2018 har 
befolkningen i yrkesaktiv ålder minskat med drygt 7 000 personer. Minskningen är något större bland 
kvinnor än män, minus cirka 600 respektive cirka 500 personer. 
Västerbotten bedöms ha ett behov av 60 000 nya medarbetare fram till 2025 givet utvecklingen i 
näringslivet. Etableringen av Northvolts batterifabrik med tillhörande kringetableringar beräknas ha ett 
behov av 10 000 – 18 000 nya anställda till 2026. För att möta denna utmaning krävs insatser som ökar det 
sammanlagda arbetskraftunderlaget. Länets arbetsmarknad kan beskrivas som starkt könssegregerad; 
männen återfinns oftast i näringslivets traditionella yrken medan kvinnorna återfinns i tjänstesektorn. 
Antalet anställda i länet inom tillverkning och utvinning är 11 928 män och 2 789 kvinnor, en fördelning 
som speglar samma fördelning för nationell nivå. Kvinnorna har högre utbildningsnivå än männen. I 
åldersgruppen 25–64 år har 51 procent av kvinnorna och 36 procent av männen en eftergymnasial 
utbildning. 
Industrin i Västerbottens län skapar direkt och indirekt sysselsättning för cirka 18 000 personer. Den 
bidrar med skatteintäkter på drygt 3 miljarder SEK och står för 40,8 % av det samlade värdet av de varor 
och tjänster som produceras i länet (förädlingsvärdet). Detta innebär att insatser riktade mot industrin har 
en stor inverkan på såväl individ, samhälle, regional tillväxt och övriga sektorer. Boliden Mineral AB, 
Bergteamet och Björkdalsgruvan hartillsammans omkring 2 500 anställda, motsvarande 2 % av de totalt 
antal anställda i länet. Bolidens smältverk Rönnskär har cirka 900 anställda och till det kommer 100 
heltidstjänster på bemanningsföretag och 200 externa entreprenörer. 

Behov av omställning och kompetensförsörjning 
Den snabba teknikutvecklingen ställer större krav på medarbetarna. För företagen blir introduktionen av 
ny teknik viktig och automatiseringen kommer bitvis ersätta manuellt arbete, men även skapa nya typer av 
arbeten. Klimatomställningen kommer öka industrins och samhällets behov att minimera 
resursanvändningen och oönskade material, samt effektivisera avfallshantering och hantering av 
föroreningar och medför förändrade yrkesroller. Region Västerbotten ser ett fortsatt starkt behov av 
kvalificerad arbetskraft och nyckelkompetenser inom metallindustrin, exempelvis operatörer, tekniker och 
ingenjörer. Idag har branschen svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Rekryteringarna tar lång tid, 
företagen behöver kompromissa med kvalifikationskraven och ofta inleda med att fortbilda de nyanställda. 
Dalande teknikintresse bland unga, minskat söktryck såväl till gymnasieskolans yrkesprogram som till 
relevanta högskoleutbildningar, samt svårigheter att locka rätt kompetens till branschen är hinder för att 
anställa enligt Svemins kompetensförsörjningsplan.  

För att möta det ökade kompetensbehovet krävs insatser som säkerställer att befintlig kompetens hos 
anställda och de utanför arbetsmarknaden tillvaratas. Kompetensen behöver också uppgraderas till att 
möta de krav som klimat- och teknikomställningen ställer. Förutom insatser som stärker forskningen inom 
området krävs insatser som underlättar steget till utbildning, exempelvis validering. Det behövs också ökat 
utbud av kortare och längre utbildningsinsatser för redan anställda och potentiella industriarbetare, 
insatser som ökar industrins attraktivitet och insatser som ökar arbetskraftsunderlaget. En potential för 
kompetensförsörjningen är att få fler kvinnor till yrken inom de branscher som står inför en omställning 
till koldioxidneutralitet. Kvinnor har oftast en större benägenhet att välja högre studier, enligt SCB, vilket 
skulle gynna kompetensväxlingen i industrin. 

För att säkra kompetensförsörjningen av denna sektor krävs, , enligt Svemins kompetensförsörjningsplan, 
gemensamma insatser från såväl bransch, politik och utbildningssektor. Det offentliga bidrar till att 
understödja industrins kompetensförsörjning, bland annat genom förstärkning av yrkesinriktade 
utbildningar, förenklat regelverk för arbetskraftsinvandring och bättre strukturer för regional 
kompetensförsörjning 
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Det krävs nya utbildningsinsatser för att möjliggöra industrins utveckling. Luleå tekniska universitet har 
ett utbildningsutbud på ingenjörs- och högskoleingenjörsnivå riktat mot gruv- och mineralindustrins 
värdekedja och samlar forskning inom traditionella områden som gruvdrift och processteknik. Umeå 
universitet erbjuder utbildningar inom såväl teknik, energi och miljöområdet och bedriver spetsforskning 
inom dessa områden. Det är av stor vikt att forskning kring de fossilfria processerna skyndsamt omsätts i 
uppdaterade utbildningar så att det finns kvalificerad personal som kan driva och vidareutveckla 
processerna när de implementeras i större skala. Yrkeshögskolan levererar kvalificerad arbetskraft till 
Industrin och Boliden har ett nära samarbete med bland annat Yrkeshögskolan i Skellefteå kommun för 
utveckling av program och kortare kurser som stärker utvecklingen. Gruv, stål och metallindustrins 
forskningsinstitut Swerim, med processteknisk verksamhet och utrustning i Luleå, är en viktig länk mellan 
akademin och industrin. RISE har en regional närvaro i Västerbotten och bidrar med tillämpad forskning 
men också projekt- och specialiststöd kopplat till såväl teknik- som processutveckling samt 
kompetensförsörjning. 
På kort sikt är utbildningsbehovet stort både för anställda inom industrin och i andra delar av värdekedjan 
och kompetensförsörjningen är en nyckelutmaning för industrins omställning. Utmaningen kräver samsyn 
och insatser från alla berörda aktörer. Det är viktigt att mekanismer finns på plats för att arbetare ska 
kunna ta till sig ny teknik och chanser till livslångt lärande. 

Ekonomiska konsekvenser av omställningen 
För omställningen krävs teknikutveckling och ökning av kompetens hos arbetskraften. För att göra 
befintlig industri mer hållbar samt omställning av det lokala näringslivet möjlig krävs även flertalet 
investeringar, varav en del sannolikt kan vara forcerade innan den tekniska livslängden på dagens teknik 
har uppnåtts. Nya värdekedjor kan också behöva utvecklas, t.ex. massabruk kopplas ihop med 
produktionsanläggningar för råvaror till gruv-och mineralindustrin. Västerbotten har en gruv- och 
skogsindustri med ett starkt ekosystem som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och effektivitet. 
Västerbottens gruvföretag är produktiva och ligger långt fram när det gäller digitalisering och automation, 
där Umeå Universitet gör stora satsningar på artificiell intelligens inom både forskning och utbildning. 
Att ställa om till koldioxidneutralitet i metallindustrin med bibehållen eller ökad konkurrenskraft 
är avgörande för BNP, den regionala ekonomin samt för företagen som är knutna till metallproduktionen. 
Länet har en låg andel små och medelstora företag, och de flesta företag har färre än 10 anställda (se även 
2.2.1.2). 
Hållbar energi och miljöteknik är i Västerbottens innovationsstrategi utpekat som ett fokusområde för 
smart specialisering och kommer ha en viktig roll i omställningen då efterfrågan på gruv- och 
mineralindustrins produkter beräknas öka i takt med omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Miljömässiga konsekvenser av omställningen 
Klimatomställningen leder till ökad efterfrågan på biomassa. Skogen i Västerbotten kan användas till en 
stor mängd insatser samt som reduktionsmedel inom industrin. Biomassa är en förnyelsebar tillgång men 
har som alla andra energislag begräsningar. Kollagret kan minska vid ökat uttag av biomassa vilket leder 
till ökad klimatpåverkan, ett intensivt brukande riskerar skada den biologiska mångfalden med en rad 
risker som följd, varpå ett hållbart nyttjande är en förutsättning. 
Klimatomställningen leder även till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och 
nätutbyggnad, vilka är grundförutsättningar för att klimatomställningen ska kunna ske. Åtgärder som kan 
komma att kräva exploateringar med hög miljöpåverkan och att naturlandskapet blir mer fragmenterat, 
vilket gör det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat. En ökad 
efterfrågan på vattenkraftens reglerförmåga kan också leda till ökad miljöpåverkan. 
Rennäringen och urfolket samerna riskerar bli trängda i klimatomställningen då de redan idag påverkas av 
klimatförändringens konsekvenser, samt påverkas av de lösningar som planeras för att minska 
klimatpåverkan. 
I princip all metallskrot som kommer till verken återvinns och bidrar i hög grad till att minska utvinningen 
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av jungfruliga material och tillhandahållande av de nödvändiga metaller som krävs, främst koppar som är 
helt avgörande för att generera och leda elektricitet, vilket gör den till en av de allra viktigaste metallerna 
för omställningen till alternativa energikällor som sol-, vind- och vattenkraft. Rönnskär tar även hand om 
stora mängder avfall som annars skulle behövts deponeras i Sverige och Europa. 

2.2. Utvecklingsbehov och mål fram till 2030, i syfte att uppnå en klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2050 

Referens: artikel 11.2 d 

Västerbotten: Metallindustrins omställning 
Gruv-och mineralnäringens Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv-och mineralnäring 
beskriver möjligheter och utmaningar. Omställningen mot fossilfria energisystem och transporter, 
klimatsmart byggande och ökad återvinning är alla beroende av hållbart producerade metaller och mineral 
av hög kvalitet, inte minst de som behövs för batterier och infrastruktur. Centralt är långsiktighet i 
politiska beslut och prioriteringar samt effektiva tillståndsprocesser och inte minst tillgång till förnybar el 
för att näringen ska kunna bibehålla eller öka sin globala konkurrenskraft. 

Pågående åtgärder som kräver fortsatt utvecklingsarbete innefattar: 

A Reducera metallmaterial 
Dagens reduktion av de basmetaller som produceras i Västerbotten sker i ugnar och orsakar upp till 80% 
av industrins CO2-utsläpp. För att eliminera utsläppen är fokus att ersätta det fossilbaserade kolet med 
andra reduktionsmedel. Det kan vara grön vätgas, ammoniak, svavel eller annat som påtagligt minskar 
totalnivån av CO2-utsläppen. Boliden Rönnskärs komplexitet och produktionens materialsammansättning 
kräver en processnära omställning. 

B Byta kol mot biokol 
I tillverkningsprocesserna där fossilt kol används kan andra typer av reduktionsmedel vara svåra att 
använda då metallprodukternas egenskaper och kvalitet kan försämras. Ett alternativ är förädlat biobaserat 
kol. Ytterligare forskning och utveckling behövs gällande tillverkning av biobaserat kol och hanteringen i 
metallurgiska processer. Därefter krävs även en produktionsökning av biogent kol som är hållbart med 
avseende på produktion och tillgång på biomassa. 

C Minska materialrelaterade utsläpp; materialutveckling, CCS 
Då nära 40% av CO2-utsläppen är materialrelaterade måste den delen av utsläppsgrunden hanteras. Bland 
annat finns möjligheter att arbeta tillsammans med materialföretagen för att om möjligt förbehandla 
materialet så att en separation av t.ex. plaster kan göras inför metallframställningen. Därtill finns 
förutsättningar att gå vidare med utveckling av punktrelaterad uppsamling av CO2. Genom CCS-teknik 
kan möjligen CO2 tas om hand. Teknik, logistik och affärsmodeller för området är dock i ett mycket tidigt 
och osäkert skede och kräver såväl forskning som systemutveckling. 

D Byta olja mot bioolja 
Oljan används idag som uppstart av processer, smältning, varmhållning, torka ingående material, 
torkeldning, stödeldning för värmeproduktion samt reduktion. Dagens processer där fossil olja används 
kan ersättas av bioolja av samma kvalitet direkt, förutsatt att produktionen av bioolja kan ske hållbart. Det 
är också möjligt med att med rätt typ av ombyggnationer övergå till andra typer av energibärare som grön 
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vätgas och biogas. 

E Energieffektivisera 
Mest energi används i huvudprocesserna och dessa är i hög grad redan effektiviserade, även om mer finns 
att göra. Det finns också potential att öka användningen av restenergi, framförallt värme i omgivande 
fjärrvärmesystem. 
F Ökad återvinning och användning av restprodukter 
Tillvaratagna restprodukter minskar behovet av nya råvaror och bidrar till minskade utsläpp. Idag kommer 
ca 50% av Europas basmetaller från återvinning, med stor möjlighet till ökning vid tillgång till material. 
Nya tillverkningsprocesser kommer att generera nya restprodukter som kan fylla andra behov. Boliden 
Rönnskärs lakverk och tillhörande unika process att utvinna metaller från tidigare restmaterial, som 
tidigare inte ansågs lönsamt. 

G Digitalisering, automation och elektrifiering 
För att säkerställa material och processoptimering öppnas idag helt nya förutsättningar genom 
digitalisering, automation och elektrifiering. Genom att optimera materialflöden ges bästa 
processförutsättningarna som även leder till lägre energiåtgång med minskade utsläpp som följd. 

Diversifiering 
En majoritet av Västerbottens företag har färre än 10 anställda. För att Västerbottens ekonomi ska fortsätta 
växa behöver de befintliga styrkorna relaterade till länets naturtillgångar fortsätta utvecklas. Fler 
affärsverksamheter skapas inom bland annat miljöteknik, vindkraft, biobränsle och bioenergi eftersom 
efterfrågan ökar i dessa sektorer. Inom cirkulär ekonomi representerar exempelvis bioekonomi en 
potential för regioner där produkter och energi från skogen kan skapa nya jobb. I Västerbotten planeras 
även stora investeringar för att utveckla energilagring, exempelvis med en batterifabrik, elektrifiering av 
transportsektorn, produktion av grön vätgas och tillhörande energilagring. Ovanstående skapar 
förutsättningar för utveckling av ny teknik som gynnar omställningen. 

Insatser som bidrar till att stödja näringslivets diversifiering planeras i inom Eruf Övre Norrland. Då FRO 
bör verka där den på kort tid kan göra störst nytta, och då det är av vikt att de två fonderna inte 
konkurrerar med varandra, innefattar inte FRO insatser för ekonomisk diversifiering. FRO gynnar dock 
ekonomisk diversifiering genom kompetenshöjande insatser för SMF i metallindustrins värdekedja och 
genom forskningsinsatser som gynnar industrin på ett brett sätt. 

Forskning och utveckling 
För att fortsätta utvecklingen av forskningsinsatser har Västerbotten en unik potential som omfattar hela 
industrins värdekedja från råvara till återvinning, innovationskritiska metaller och mineral och ett nära 
samarbete mellan industri, akademi och förnybar energi. Genom att delta i strategiska innovationsprogram 
som syftar till att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på 
samhällsutmaningar kan omställningen påskyndas. 

En viktig del av att utveckla metallindustrin är att samarbeta med andra aktörer i EU och i övriga världen, 
som har kompletterande styrkor för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft genom exempelvis delta i 
strategiska plattformar genom Battery Alliance och Raw Material Alliance. Andra strategiska 
innovationsprogram kan exempelvis vara Innovationsprogrammet Metalliska material 
och Innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinning, Swedish Mining Innovation. 
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Genom stärkt forskning och utveckling med andra aktörer, branscher och kunskapsområden kan 
förutsättningar skapas till att exempelvis stärka företagens internationalisering, främjad entreprenörskap 
och vidareförädling av produkter, som skapar förutsättningar för differentiering av näringslivet i 
Västerbottens län. 

Satsningarna som är tänkta vid Boliden Rönnskär ligger i linje med det nationella strategiska 
innovationsprogrammet Metalliska material som syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och 
innovationsagendan "Nationell samling kring metalliska material". I agendan är utsläpp av CO2 ett högt 
prioriterat område där omfattande forskning och utveckling krävs för en radikal minskning av utsläppen. 
Forskningen omfattar både helt ny reduktionsteknik, alternativa bränslen och möjligheter att samla in och 
lagra CO2. 

2.3. Förenlighet med andra relevanta nationella, regionala eller territoriella strategier och planer 

Referens: artikel 11.2 e 

Sveriges nationella energi- och klimatplan: 
Den territoriella omställningsplanen för Västerbottens län är förenlig med Sveriges nationella energi- och 
klimatplan. Varje medlemsstat ska meddela EU-kommissionen en nationell energi- och klimatplan vars 
innehåll anges i förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Sveriges 
nationella energi- och klimatplan beslutades i januari 2020. Den utgår från Sveriges befintliga mål och 
beslutade styrmedel och åtgärder för energi- och klimatområdet och scenarier baserade på dessa. 
Energi- och klimatplanen hänvisar till att det övergripande målet för forskning och innovation på 
energiområdet ska vara att bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga 
energi- och klimatpolitiken och energirelaterade miljöpolitiska mål. 

Forskning och innovation på energiområdet ska: 
 Bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens som behövs för att genom 

tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart 
energisystem i Sverige, karaktäriserat av att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. 

 Utveckla teknik och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv och därmed 
bidra till hållbar tillväxt och energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på 
andra marknader, samt bidra till och dra nytta av internationellt samarbete på energiområdet. 

Strategier för smart specialisering 
Innovationsstrategin i Västerbotten 2014–2020 korresponderar väl med den territoriella 
omställningsplanen. Av de sju utpekade fokusområdena i strategin överensstämmer exempelvis Teknik 
och tjänsteutveckling inom industrin, Testverksamhet, Hållbar energi och miljöteknik, samt Digitala 
tjänstenäringar för smart region särskilt väl med basen i Västerbottens regionala ekonomi; skoglig råvara, 
metallutvinning och produktion (inklusive återvinning) samt hållbar 
energiproduktion och energilagring. Fonden för en rättvis omställning ökar möjligheterna för Västerbotten 
att ställa om genom att fokusera på dessa insatser. 
Innovationsstrategin i Västerbotten 2014–2020 kommer att uppdateras under de kommande åren med 
särskilda smart specialiseringsområden. 
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Europeiska pelaren för sociala rättigheter 
Omställningsplanen är förenlig med den europeiska pelaren för sociala rättigheter och korrelerar främst 
med kapitel 1: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden.  De insatser som föreslås i 
omställningsplanen bidrar särskilt till principerna om  utbildning och livslångt lärande, jämställdhet och 
lika möjligheter. Planen har tagits fram i dialog med arbetsmarknadens parter i länet. På ett övergripande 
plan syftar de föreslagna insatserna till att öka chanserna för metallindustrins omställning till 
koldioxidneutralitet med bibehållen konkurrenskraft och därmed positivt gynna förutsättningarna för 
Västerbottens län och dess invånare. 

Andra regionala eller nationella utvecklingsplaner 
Klimat- och energistrategin för Västerbottens län 2020 påtalar att de industrier som nyttjar höga 
temperaturer i sin produktion inte helt kan elektrifieras. Således kommer förnybara energislag behövas 
under åskådlig tid framöver. Effektivisering, omställning till förnybara energikällor, egen energiutvinning 
med solceller och värmepumpar, återanvändning av resurser och material och minskat svinn, men också 
smarta transporter är prioriterat. Det finns stora vinster i att näringslivet samarbetar med forskning för en 
hållbar utveckling. Västerbottens antagna klimat- och energistrategi är nu under uppdatering. Detta arbete 
beräknas färdigställas under 2021. 

Omställningsplanen är även förenlig med Norrbottens klimat- och energistrategi. Särskilt kan lyftas 
strategins skrivning: Att nyttja de förändringar som möjliggörs genom en ökad elektrifiering, 
digitalisering och fortsatt utveckling av en cirkulär ekonomi och övergång till förnybara bränslen är 
nödvändigt för att uppnå klimatmål men också för länets framtida konkurrenskraft. 

I Skogsprogram Västerbotten, strategi och handlingsplan, påtalas att skogen och dess värdekedja ska bidra 
till genomförandet av Agenda 2030 och en global hållbar utveckling. Svensk skogsnäring ska bidra med 
innovationer och hållbart framställa förädlad skogsråvara för att kunna möta en expansiv bioekonomi, 
samt tillgodose efterfrågan på hållbara, fossilfria varor och tjänster på världsomfattande marknader. 

Nationell nivå: 
Omställningsplanen för Västerbottens län samspelar med den Nationella strategin för Cirkulär Ekonomi. I 
den lyfts bland annat vikten av att nyttja innovationer och nya lösningar för att ställa om samhället. 
Innovationskritiska metaller och mineral ska prioriteras i den anpassning som äger rum till en cirkulär, 
biobaserad ekonomi. Kan Sverige gå i bräschen för omställningen kan detta gynna företagen och innebära 
konkurrensfördelar. 

I Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring påtalas att hållbart producerade, 
högkvalitativa mineral och metaller är nödvändiga för att klara omställningen till fossilfria energisystem, 
eldrivna transporter och ett byggande som är klimateffektivt. 

I Strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn pekas på det ökande behovet av koppar 
och järnmalm globalt. Tillsammans med en stark efterfrågan på metaller och mineral internationellt 
innebär detta möjligheter att särskilt positionera Norrbottens och Västerbottens län som central gruvregion 
inom EU. De båda länens gruvor framställde år 2013 90 % av EU:s järnmalm, 24 % av guld och 10 % av 
koppar. Av den nationella gruvproduktionen står Norrbotten och Västerbotten för huvuddelen och är 
därmed EU:s ledande gruvdistrikt. År 2010 skapades 40 % av EU:s gruvproduktionsvärde av metaller i 
regionen. 

Det pågår även framtagande av flera strategier med relevans för området, som nationell vindkraftsstrategi 
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och elektrifieringsstrategi. 

2.4. Typ av insatser som planeras 

Referens: artikel 11.2 g–k och 11.5 

Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG: 

ETS-anläggning Rönnskär, Boliden Mineral, NAP nr 356 

CO2 -utsläpp år 2019: 270752 CO2e. Beräknad 2029: 160 000 ton CO2e. Ca 50% av Rönnskärs CO2-
utläpp härrör från reduktionsmedlet, det fossila kol som tillsätts materialet med metaller. Tillhörande 
värmeprocess utgör ca 14 % och baseras främst på fossilbaserad olja. Rönnskär använder ca 50 000 ton 
fossilt kol och 15 000 m3 fossil olja/år. Ca 40% av CO2-utsläppen kommer från material, främst 
elektronikmaterial, som återvinns. 

CO2-intensitet: Till 2030 planerar Rönnskär minska denna med 40% från 1,06 ton CO2e/ton metall år 
2012 till 0,61 ton CO2e/ton metall. CO2e/ton koppar kommer att vara lägre. 2018 var värdet 1 ton 
CO2e/ton metall. 
I detalj 2018 för Scope 1, 2 och 3: 
Koppar: Ca 40% av utsläppen allokeras till koppar. Intensiteten beror på var gruvmaterialet kommer ifrån: 
Ton CO2e/ton Cu: Boliden Aitik 1,45, Boliden Kevitsa 4,6, Boliden Garpenberg 0,65, återvunnet material 
1,35, externt ägda gruvor 3,2. 
Återvunnet Zink: 5,06 ton CO2e/ton zinkklinker 
Bly: ca 0,8 ton CO2e/ton bly. 

Planerad CO2-intensitet till 2030 är betydligt lägre än genomsnittet för koppar, och lägre än best practice, 
här jämfört med: 

 International Copper Association, Copper Environmental Profile, 2017, beräknar globalt 
medelvärde till 3,8 ton CO2e/ton kopparkatod, och 4,1 ton CO2e enl Global Warming Potential 
Index. 

 Forskningsrapport Zero Emission Copper Mine of the Future, The Warren Center, 2020, beräknar 
medelvärdet till 2,6 ton CO2e/ton koppar. 

 Forskningsartikel Decarbonaizing copper production by power to hydrogen, Röben et al. 2021, 
Journal of Cleaner Production 

FRO avser stödja följande investeringar som i kombination genomförs för att uppnå avsedd CO2-
minskning: 

1 Byta ut oljebrännare mot brännare för fossilfritt bränsle och/eller vätgas 
Idag används oljebrännare som stödvärme i smältugnarna. Oljebrännarna ska bytas ut mot gasbrännare 
som kan drivas med biogas och vätgas. Kräver nya brännare inkl ventiltåg, brännarstyrning, gasledningar, 
mottagningsstation/lagring. Gastillverkning sker externt. Utveckling och utredning av hur biogas och 
vätgas kan appliceras i befintliga smältugnar. 
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Möjlig utsläppsminskning: 35 000 ton CO2/år. Kan uppnås 2027. 
Ökat behov av biobränsle: 0 – 150 000 MWh 
Ökat behov av el: 190 000 – 0 MWh (Beror på hur mycket biobränsle som används) 
Insats: Utveckling, Investering 

2 Installation elektrisk panna. Utreda möjligheter med energilagring för att minska belastningen på 
elnätet. 
Idag används olja som bränsle för stödproduktion av ånga. Planen är att byta ut oljepannan till en elektrisk 
panna med energilager för att minska belastningen på elnätet. För det behövs nya panna, ett energilager, 
nytt pannhus, nya transformatorer, ny elkraftsmatning inne samt ny inkopplingspunkt mot Skellefteå Kraft 
Elnät. Processutveckling krävs för energilagret. 
Möjlig utsläppsminskning: 10 000 ton CO2/år. Kan uppnås 2025. 
Ökat behov av biobränsle: N/A 
Ökat behov av el: ~15 MW 
Insats: Utveckling, Investering 

3 Installation elektrisk förvärmare till smältugn 
Idag används stenkol som reduktionsmedel i zinkproduktionen. En del av stenkolet kan ersättas med 
förvärmd ingående bärgas(luft). Planen är att installera elektrisk förvärmare till smältugnen. För det 
behövs en förvärmare, nya transformatorer, ny elkraftsmatning. Ingen ny inkopplingspunkt behövs om 
aktivitet 2 genomförts. Utvecklingsarbete av distribution av bärgas i smälta behövs. 
Möjlig utsläppsminskning: 40 000 – 80 000 ton CO2. Kan uppnås 2026. 
Ökat behov av biobränsle: N/A 
Ökat behov av el: ~15 MW 
Insats: Utveckling, Investering 

4 Smältugn som drivs av nya reduktionsmedel: biokol/alternativa reduktionsmedel i stället för stenkol 
Idag används stenkol som reduktionsmedel i zinkproduktionen som kan ersättas med biokol/alternativa 
reduktionsmedel. Utveckling krävs för hantering av biokol/alternativa reduktionsmedel i anläggningen 
och funktionen av biokol/alternativa reduktionsmedel i smältugnen. 
Möjlig utsläppsminskning: 130 000 – 40 000ton CO2. Kan uppnås 2029. Lägre nivå om aktivitet 3 
genomförts 
Ökat behov av biobränsle: 386 000 – 119 000 MWh 
Ökat behov av el: N/A 
Insats: Utveckling 

5 CCS för förbränning av elavfall och/eller reduktionsmedel stenkol 
Idag är utsläppet av CO2 från elavfall och reduktionsmedel stenkol ca 75 % av Rönnskärs utsläpp. Dagens 
CCS teknik är inte gångbar då Rönnskärs processer är batchprocesser. Utveckling, forskning samt 
anpassning mot marknadsutveckling krävs för att denna teknik ska kunna anpassas till Rönnskärs 
processer. 
Möjlig utsläppsminskning: 180 000 – 65 000 ton CO2. Kan uppnås 2032. Lägre nivå om aktivitet 3 och 4 
genomförts 
Ökat behov av biobränsle: N/A 
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Ökat behov av el: ~13 MW 
Insats: Utveckling, forskning, anpassning mot marknadsutveckling 

De insatser som FRO finansierar innebär ökad elförbrukning. Elen tas från nätet och speglar 
sammansättningen av energislag på nationell nivå som 2021 var: Vattenkraft 43%; Kärnkraft 31%, 
Vindkraft 17%, Värmekraft 9% samt Solkraft 1%. Den svenska elproduktionen är fossilfri till 98%. 
Vindkraften väntas expandera kraftigt. Energimyndigheten uppskattade 2021 ett utbyggnadsbehov av 
vindkraft till 2040-talet om minst 100 TWh. 

Noterbart är att miljöpåverkan av denna ytterligare vindproduktion bedöms i varje enskilt fall av 
nationella myndigheter enligt miljöbalken, där påverkan på t.ex. skogsbruk, kulturlandskap och biologisk 
mångfald beaktas. 

Till 2030 finns det möjlighet att använda vätgas i Rönnskärs brännare. Samarbeta med större aktörer inom 
vätgasproduktion och lagring behöver initieras då dagens eltillförsel till Boliden Rönnskär är otillräcklig. 
Utöver detta behöver bränsleceller ses över för att säkerställa eltillförseln genom Power-Gas-Power. 

Forskning och innovation: 

Satsningarna är i linje med det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och 
forskningsagendan "Nationell samling kring metalliska material". 

Investeringar i innovation för produktion av innovationskritiska råvaror och nödvändiga material för en 
omställning till ett fossilfritt samhälle 
Insatser som riktar sig till nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet som 
exempelvis kan komma bidra till framväxten av integrerade värdekedjor för primära, sekundära och 
tertiära materialflöden inom metallindustrin. 

Storskalig energilagring och utveckling och implementering av fossilfri teknik 
Insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik för produktion samt 
lagring av förnybar vätgas, även ur ett större samhälleligt systemperspektiv. 

Andra alternativa energibärare och råvaror 
De fossila bränslena skulle kunna ersättas av el, biogas, biogasol eller vätgas. Forskning, innovation och 
utveckling kring olika typer av biobaserade eller andra typer av fossilfria bränslen och råvaror till 
metallindustrin kan omfattas av fonden. Forskning på användandet av biokol bl.a. gällande verkningsgrad 
biokol i jämförelse med stenkol. 

Utveckling av långsiktiga samverkanplattformar för forskning, näringsliv och offentlig sektor. 

Kompetenshöjning av arbetstagare: 

Insatserna syftar till att trygga nödvändig försörjning av kompetent arbetskraft för att genomföra 
metallindustrins omställning till koldioxidneutralitet i Västerbotten. 
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Myndighetssamarbetet Kompetensförsörjning har en arbetsgrupp för Omställningen Norra Sverige som 
gynnar samordning av dessa insatser. Gruppen (Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, lokala 
universitet, Arbetsförmedlingen, Vinnova, ESF-rådet och Tillväxtverket) kommer att ha nära samarbete 
med Region Norrbotten, Region Västerbotten, arbetsmarknadens parter och andra intressenter. 

Insatser för omskolning och kompetensutveckling av befintlig och ny arbetskraft 
När metallindustrin och dess värdekedja ställer om väntas behovet av nya kompetenser och kvalifikationer 
att öka, medan andra fasas ut. 

Kompetensutvecklingsinsatser är nödvändiga för att personalen på Rönnskär ska kunna genomföra 
teknikskiftet och lika viktigt är det med kompetenshöjande insatser hos underleverantörer. Idag är ca 150 
underleverantörer kopplade till Rönnskärs produktion. För att omställningsplanens genomförande är det 
viktigt att underleverantörer inom entreprenad, logistik, process och teknikstöd samt bemanning utvecklar 
sina kunskaper inom processomställning, hållbar produktion samt drift, automation och digitaliseringens 
effekter. Samspelet med, och kompetens hos, underleverantörer inom elektrifiering, automation, 
transporter, är avgörande för hållbar processteknik samt för att införa nya driv- och processmedel. 

Systemet av interna utbildningar och certifieringar i industrin behöver kompletteras av ett system som 
bygger på forskningsbaserad kunskap. FRO kan stödja insatser som att utreda möjligheter till interna och 
externa utbildnings- och kompetenshöjningsinsatser inom efterfrågade kvalifikationer; Identifiera och 
genomföra utbildning för kompetenshöjning inom efterfrågade kompetenser i metallindustrin och dess 
värdekedja; Insatser som främjar livslångt lärande samt insatser för att främja samverkan mellan 
utbildningsaktörer och berörd industri för utveckling av nya utbildningar och utbildningsmetoder.  

En ETS-anläggning är aktuell för stöd: 

Boliden Mineral AB organisationsnummer 556231–6850, NAP nr 356 

För att möjliggöra omställning vid denna anläggning kan FRO stöd till ett företag: 

Skellefteå Kraft Elnät AB organisationsnummer 556244-3951 
Föremålet för bolagets verksamhet är nätverksamhet för överföring och distribution av elektrisk energi. 

GAP-Analys 
Att metallindustrins omställning till klimatneutralitet i Västerbotten kan göras med bibehållen eller ökad 
konkurrenskraft är avgörande för de anställda i industrin. Boliden Mineral AB, Bergteamet och 
Björkdalsgruvan har tillsammans omkring 2 500 anställda, motsvarande 2 % av de totalt antal anställda i 
länet. Boliden Rönnskär har knappt 900 anställda, 100 heltidstjänster på bemanningsföretag och 200 
externa entreprenörer. Enligt Svenskt näringsliv har järn-, stål- och övrig metallindustri en 
multiplikatoreffekt på 1,8 indirekta arbetstillfällen i underleverantörsleden. Stödet specifikt gällande 
Boliden Rönnskär motiveras av att ca 2 600 direkta och indirekta jobb inom järn- och metallindustrin i 
Västerbotten äventyras vid en hypotetisk avveckling av verksamheten. 

Tidigare beräkningar inom Eruf (Tillväxtverket, 2021, Lägesrapport för 2020) och ESF projekt har 
uppskattat kostnad per nyskapat arbetstillfälle till ca 50 000 EUR. För Västerbottens omställningsplan 
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inkluderar FRO 16 476 678 EUR för Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och 
samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, 
klimatresiliens och klimatanpassning. Detta belopp motsvarar då 330 arbetstillfällen enligt 
beräkningsmodell ovan, vilket är väsentligt lägre än de 2600 direkta och indirekta jobb som äventyras vid 
en avveckling av Boliden Rönnskär. 

Existensen av metallindustrin i en klimatneutral ekonomi förutsätter att driften kunna ställa om till 
klimatneutralitet. 

Synergier och komplementaritet med andra unionsprogram 

Åtgärderna i omställningsplanerna kan kompletteras av pelare II och III i mekanismen för en rättvis 
omställning. I synnerhet infrastrukturbehov relaterade till elförsörjning eller investeringar i förnybar 
energi och energieffektivisering, grön vätgas, elektrobränslen och ammoniak kan komma att framställas 
för investeringar. 

FRO samspelar väl med flera andra program inom målet för sysselsättning och tillväxt, så som Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden+ och därigenom väntas synergieffekter 
genereras. Satsningar via ESF+ och Eruf får möjligheten att stödja insatser med inriktning mot 
kompetensförsörjning, med olika fokus och målgrupper. ESF+ arbetar med insatser vilka syftar till att 
stärka individen och dennes ställning på arbetsmarknaden. Gällande kompetensutveckling är fokus för 
Eruf i regionen, de uttalade behoven hos Övre Norrlands små och medelstora företag. Vidare fokuserar 
Eruf i detta programområde på kompetensutveckling inom områdena för smart specialisering, samt 
entreprenörskap.  

FRO ses komplettera, och avgränsas från, dessa då fonden utgår från företagen i metallindustrins behov av 
kompetens men också stärker individen som annars riskerar en försvagad ställning på arbetsmarknaden 
vid en omställning av metallindustrin där nya typer av kompetenser förväntas efterfrågas. Fonden arbetar 
med kompetensutveckling direkt kopplat till omställningen av stålindustrin, metallindustrin och dess 
värdekedjor, till skillnad från övriga fonder. Fonden för en rättvis omställning har också en tydligt uttalad 
möjlighet att stödja större företag och företag inom EU ETS.  

FRO kompletterar Eruf-insatser inom politiskt mål 2, vilken till större utsträckning riktar sig till små och 
medelstora företag. FRO har, till skillnad från Eruf, möjlighet att stödja även stora företag och företag 
inom EU ETS. 

FRO kompletterar och säkerställer synergi, enhetlighet och samstämmighet med åtgärderna i Sveriges 
återhämtningsplan. Följande investeringar i återhämtningsplanen bedöms komplettera insatserna i FRO: 
Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) och klimatinvesteringar i industrisektorn 
(Industriklivet). Klimatklivet och Industriklivet är, till skillnad från FRO, inte riktat till vissa län. 
Klimatklivet har fokus på andra typer av åtgärder än åtgärder inom FRO, t.ex. inte bara större företag. 
Jämfört med FRO riktar sig Industriklivet, precis som Klimatklivet, till en bredare uppsättning 
målgrupper. 

Insatserna skulle kunna kompletteras med finansiering under Horisont Europa pelare 2 (Globala 
utmaningar & europeisk industriell konkurrenskraft) och Life. 

SV 107 SV 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3. Styrmekanismer 

Referens: artikel 11.2 f 

3.1. Partnerskap 
Framtagandet av programmet har skett i dialog med aktörer och avstämningar i befintliga 
samverkansstrukturer. Arbetet har skett i nära samarbete med Region Västerbotten och i dialog med parter 
inom offentlig och privat sektor, akademi och andra berörda organisationer och parter. 

En myndighetsgrupp med representanter för Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket har bistått med expertis. Länsstyrelsen i Västerbottens län har deltagit i möten på 
regional nivå och lämnat synpunkter. Kontakter med Svenska ESF-rådet, Vinnova, Sveriges geologiska 
undersökning (SGU), Sametinget har inletts. Berörda företag har kontaktats och lämnat synpunkter, och så 
har även branchorganisationen Svemin. 

En viktig utgångspunkt i arbetet har varit de klimatfärdplaner som tagits fram inom ramen för Fossilfritt 
Sverige. Med detta som grund har breda förankringsprocesser genomförts i syfte att etablera partnerskap 
inför både framtagandet av programmet och dess genomförande. 

Ett skriftligt samråd om omställningsplanen för Västerbottens län, samt program och 
miljökonsekvensbedömning, genomfördes 8 – 25 februari 2021 för inhämtning av synpunkter från berörda 
aktörer (se bilaga till program). 

3.2. Övervakning och utvärdering 
Regeringen har det övergripande ansvaret för att uppfylla det långsiktiga målet om netto noll-utsläpp till 
2045. Regeringen ska enligt klimatlagen varje år till riksdagen lämna en klimatredovisning som visar 
utsläppsutvecklingen samt de viktigaste besluten inom klimatpolitiken som regeringen har tagit och vad 
de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen. Regeringen ska vart fjärde år lämna en 
klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen som visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå 
ramverkets mål. Om regeringen bedömer att målen inte kan nås med nuvarande styrmedel, ska 
handlingsplanen redogöra för vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser att vidta. 

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett organisatoriskt fristående tvärvetenskapligt 
expertorgan som har i uppdrag att självständigt utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med 
de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. 

Statens energimyndighet verkar inom olika samhällssektorer för att skapa förutsättningar för en effektiv 
och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndighetens uppdrag 
inkluderar Industriklivet, en statlig satsning som stödjer utveckling av teknik och processer för att 
reducera de processrelaterade växthusgasutsläppen i den svenska industrin. 

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid 
genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet 
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för 
miljöarbetets utveckling. Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde också samordna uppföljning och 
utvärdering av miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåverkan. Naturvårdsverket tar årligen fram 
statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser. 
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Arbetsförmedlingen ansvarar för offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 

SGU har ansvar för landets geologiska beskaffenhet och kunskap om råvaror nödvändiga för en grön 
omställning. 

Svenska kraftnät är myndigheten med uppdrag att bygga ett driftsäkert och samhällsekonomiskt 
transmissionsnät. 

Länsstyrelser – Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse som leds av en landshövding. 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet med uppgift att främja samverkan och samordna statliga 
myndigheters insatser på regional nivå, en servicemyndighet och en överklagandeinstans samt har ett 
tillsynsansvar. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn 
ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.  

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret. 

Kommuner är viktiga i Sveriges klimatarbete. I och med närheten till medborgarna, deras roller för fysisk 
planering och som stora arbetsgivare är de betydelsefulla klimataktörer i arbetet mot uppsatta klimatmål. 
Kommunerna driver den lokala utvecklingen i samverkan med företag, organisationer, invånare och andra 
aktörer och bidrar därigenom till att nå uppsatta nationella och lokala målsättningar. 

3.3. Samordnings- och övervakningsorgan 
Berörda myndigheter och aktörer har olika roller och ansvar för åtaganden i denna omställningsplan inom 
ramen för respektive mandat. Tillväxtverket utgör förvaltande myndighet för det nationella program som 
upprättas för FRO. Myndigheten har därmed ansvar att övervaka resultaten av finansieringen samt 
rapportering till EU-kommissionen för programmet. Samråd med åtminstone Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten kommer att genomföras inför samtliga beslut om stöd från FRO. 

Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbottens län innehar viktiga roller gällande förverkligandet 
av omställningsplanen, särskilt när det gäller planens integrering med regionala utvecklingsstrategier, 
kopplandet till åtgärder för att minska skillnader mellan stad och land, samordning av sociala 
hållbarhetsfrågor och främjande av en inkluderande arbetsmarknad. Företag och verksamheter inom de 
relevanta sektorerna är ansvariga för att genomföra de tekniska åtgärder som presenterats i 
omställningsplanen. 

I syfte att övervaka genomförandet av det operativa programmet inrättas en övervakningskommitté. 
Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av övervakare och 
rådgivare. Regeringen återkommer i särskild ordning om övervakningskommitténs sammansättning. 
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4. Programspecifika output- eller resultatindikatorer 

Referens: artikel 12.1 i FRO-förordningen 
Belägg för att det finns behov av programspecifika output- eller resultatindikatorer baserade på de olika 
typer av insatser som planeras. 

De föreslagna indikatorerna bedöms nödvändiga då de möjliggör stöd för anställda/företag inom EU ETS. 
Dessa företag är de största arbetsgivarna inom metallindustrin och dess värdekedja i Västerbotten och 
därav behöver de nås av kompetenshöjande insatser för att nå full effekt av fonden. 

Referens: artikel 11.2 g–k och 11.5 
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Territoriell plan för en rättvis omställning - TJTP3.FÖRLAGA FÖR TERRITORIELLA PLANER FÖR 
EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING GOTLANDS LÄN  (4.0) 

1. Huvuddragen i omställningsprocessen och identifiering av de territorier i medlemsstaten som påverkas 
mest negativt 

Referens: artikel 11.2 ab, artikel 6 

1.1. Huvuddragen i den förväntade omställningsprocessen i riktning mot unionens energi- 
och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, i linje med målen i de 
integrerade nationella energi- och klimatplanerna och andra befintliga omställningsplaner, med en 
tidsplan för att upphöra eller minska typer av verksamhet som kol- och brunkolsbrytning och kolkraftverk. 

2017 antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket antogs med bred majoritet och består 
av nationella klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket syftar till 
att skapa ordning och stabilitet i klimatpolitiken och fastslår långsiktiga villkor för bl.a. näringsliv och 
samhälle. Ramverket är en nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva upp till Parisavtalet. 
Sveriges mål för minskade växthusgasutsläpp är mer ambitiösa än EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 
och nuvarande energi- och klimatmål för 2030. 
Sveriges nationella klimatmål består av fyra huvudsakliga delar: 
·Ett övergripande och icke tidsatt miljökvalitetsmål som är kopplat till en begränsning av den 
globala medeltemperaturökningen. 
För att ge en tydlig struktur för miljöarbetet i Sverige har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål. Ett av 
dessa, Begränsad klimatpåverkan, utgör basen för åtgärderna mot klimatförändringarna. Målet har 
preciserats som: ”Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över 
förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över 
förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.” 
·Ett långsiktigt utsläppsmål för Sverige till 2045. 
Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 % 
lägre 2045 än utsläppen 1990. För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt 
ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas. För att nå nettonollutsläpp får även 
kompletterande åtgärder tillgodoräknas. 
·Etappmål för de svenska utsläppen utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) till 
2020, 2030 och 2040. 
-År 2020 ska växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara 40 % lägre än 1990. Målet innebär att 
utsläppen högst bör vara 28,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, där utsläppsminskande åtgärder i andra 
länder på ytterligare 6,7 miljoner ton kan användas. 
-Senast 2030 bör växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn (fördelningen av beting i icke-handlande 
sektorn på EU-nivå för perioden 2021-2030) vara minst 63 % lägre än utsläppen 1990. Högst 8 
procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 
-Senast 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, vara minst 70 % lägre 
jämfört med 2010. 
-Senast 2040 bör växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara minst 75 % lägre än utsläppen 1990. 
Högst 2 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

·Ett särskilt etappmål för växthusgasutsläpp från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som 
ingår i EU ETS) till 2030. 
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Sveriges nationella energi och klimatplan utgår från Sveriges befintliga mål och beslutade styrmedel och 
åtgärder för energi- och klimatområdet. Den beslutades av regeringen i januari 2020 och innefattar bl.a. en 
översikt av etappmålen för energi- och klimatpolitiken: 

Bilaga: Tabell 1-1 Sveriges nationella klimat- och energimål 

Klimatlagen (2017:720) reglerar regeringens klimatpolitiska arbete, vad det ska syfta till och hur det ska 
bedrivas. Lagen anger att regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga tidsatta 
utsläppsmål som riksdagen har fastställt. Enligt klimatlagen ska regeringen varje år presentera en 
klimatredovisning i budgetpropositionen. 
Klimatlagen anger också att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Syftet 
med handlingsplanen är att visa hur regeringens samlade politik inom alla relevanta utgiftsområden 
sammantaget bidrar till att nå etappmålen till 2030 och 2040 och det långsiktiga utsläppsmålet till 2045. 
För de utsläppssektorer som inte ingår i EU ETS eller LULUCF-sektorn har varje medlemsland ett 
nationellt beting under EU:s ansvarsfördelningsbeslut/icke-handlande sektorn (ESD24/ESR25). Sveriges 
bidrag under ansvarsfördelningen är att minska dessa utsläpp med 40 % 2030 jämfört med utsläppen 
2005. Det svenska nationella etappmålet till 2030 är att minska utsläppen med 63 % jämfört med 1990 
inom de sektorer som inte ingår i EU ETS eller LULUCF, vilket motsvarar en minskning med 59 % 
jämfört med 2005. 
Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett organisatoriskt fristående tvärvetenskapligt 
expertorgan som har i uppdrag att självständigt utvärdera hur regeringens politik är förenlig med de 
klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Rådet ansåg i sina rapporter 2019 och 2020 att hittills 
planerade insatser inte räcker för att nå Sveriges klimatmål. Rapporten för 2020 beskriver att de största 
minskningarna av växthusgasutsläppen sedan 1990 skedde mellan 2003 och 2014 med en genomsnittlig 
årlig minskningstakt på drygt 2 %. Rapporten pekar på att 2014–2018 har utsläppen i genomsnitt minskat 
med mindre än 1 % per år. 
Industrin står för cirka en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Utsläppen är till stor del 
råvaru- och processrelaterade vilket innebär att det krävs tekniksprång för att nå omfattande minskningar. 
Det är viktigt att satsningar på till exempel pilot- och demonstrationsanläggningar görs tidigt och 
långsiktigt för att åtgärderna ska kunna genomföras till 2045. 
Styrmedel som påverkar industrins omställning innefattar exempelvis: Energi- och koldioxidskatt, EU 
ETS, Miljöbalken (1998:808), Plan- och bygglagen (2010:900), Fossilfritt Sverige, Regionala energi- och 
klimatplaner, Energi- och klimatrådgivning, förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och 
BREF (Best Available Techniques Reference Document), finansiering av forskning och innovation samt 
bidrag till klimatinvesteringar som Industriklivet, Klimatklivet, Energisteget och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf). 
För att nå målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället, 
kontinuerlig teknikutveckling och tekniksprång. En stor del av det arbetet ligger hos näringslivet. 
Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen 2015 för att bidra till att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har branscher tagit fram 
färdplaner för fossilfrihet med stärkt konkurrenskraft som följd. Fossilfritt Sverige föreslår också 
nationella strategier, gällande exempelvis batteri och fossilfri vätgas, för att kunna genomföra 
färdplanerna. 
Energimyndigheten har i uppdrag att med olika branscher formulera sektorsstrategier för 
energieffektivisering. Uppdraget genomförs i form av dialog om lämpliga vägledande målsättningar och 
åtgärder för hur sektorerna ska bidra till målet om 50 % effektivare energianvändning till 2030. 
Regeringen har 2020 beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi med fokus på cirkulär 
produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. 
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Regeringen har 2019 lanserat strategiska samverkansprogram för samverkan mellan näringsliv, akademi 
och regering. Programmen bygger på målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala 
innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna. 

1.2. Identifiering av de territorier som förväntas påverkas mest negativt, samt en motivering av valet 
med motsvarande uppskattning av konsekvenserna för ekonomin och sysselsättningen, baserat på 
huvuddragen i avsnitt 1.1. 

I sin landrapport för Sverige 2020 framställer kommissionen det som motiverat att rikta FRO till Övre 
Norrland: Norrbottens och Västerbottens län, och till stålindustrin. Detta då Övre Norrland är beroende av 
industrier som använder fossila bränslen i processer vars växthusgasintensitet avsevärt överstiger EU-
genomsnittet. 
Sverige bekräftar kommissionens bedömning att rikta FRO till Norrbottens län, stålindustri, och 
Västerbottens län, metallindustri. Mot bakgrund av fondens slutgiltiga budget identifieras därutöver 
Gotlands län, mineralindustri baserat på 4 kriterier: 

1.Utsläpp från anläggningar som ingår i ETS 
Naturvårdsverket listar årligen utsläpp och tilldelade utsläppsrätter för verksamheter definierade i bilagan 
till förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser. 2019 stod industrin totalt för 16,7 
miljoner ton CO2-utsläpp varav 61% var utsläpp från järn och stål, mineral och metallindustrin. 

Bilaga: Tabell 1-2. Lista över stora industriutsläppskällor i Sverige 

2. Utsläpp av växthusgaser per BRP, efter län 

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar regionala utsläpp till luft. Genom att använda sig av statistik 
över befolkning, arbetsmarknad och ekonomi, sätts utsläppen till luft i relation till antal invånare i ett län 
och hur företagen bidrar till ekonomin. 2017 var Gotland det mest utsläppsintensiva länet i Sverige följt av 
Norrbotten. 

3.Utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person, per län 
SCB publicerar också länsvisa växthusgasutsläpp till luft per sysselsatt, där Gotland och Norrbotten är de 
två län med de högsta nivåerna. Siffrorna visar att utsläppen är stora i förhållande till antal sysselsatta i 
länet. Riksgenomsnittet var 11 ton koldioxidekvivalenter per sysselsatt år 2018 och siffran för 
Västerbottens län var samma år 11 ton. 
Bilaga: 
Tabell 1-3. Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per BRP, efter län, 2018 
Tabell 1-4. Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person, per län, 2018 
Figur 1-5 utsläppsintensitet i Sveriges län, 2018 

4.Ö med särskilda behov enligt art.6 FRO-förordningen 
Gotlands län omfattar ön Gotland och kringliggande småöar i Östersjön. Ön representerar nästan 5% av de 
totala utsläppen av CO2 på nationell nivå, i huvudsak från mineralindustrin [KH1]KOM synpunkt om hur 
territorier valts ut. Texten är samma som för programstrategin. 
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Programmets insatser i de identifierade territorierna bidrar till att uppfylla Sveriges nationella klimat och 
energimål, genom att påskynda omställningen till koldioxidneutralitet vid anläggningar inom ETS som 
redovisar de högsta CO2-utsläppen. FRO förväntas bidra till omställningen av stål-, mineral- och 
metallindustrin och riktas mot anläggningen som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av CO2 
är möjliga. Då utsläpp från järn och stål, mineral och metallindustrin utgör mer än 60% av industrins 
utsläpp gör programmet riktade insatser med stor nytta. 

1.3.Identifiering av yttersta randområden och öar med särskilda utmaningar inom de territorier som 
förtecknas i avsnitt 1.1 och de särskilda belopp som anslagits för dessa territorier med motsvarande 
motivering 
Gotlands län omfattar ön Gotland och kringliggande småöar i Östersjön. Gotland är Sveriges till
befolkningen minsta län med omkring 60 000 invånare. Även om Gotland ekonomiskt och 
sysselsättningsmässigt utgör en liten andel av Sveriges ekonomi (0,5 % respektive 0,6 %) bidrar ön till 
nästan 5% av de totala utsläppen av växthusgaser på nationell nivå, i huvudsak från mineralindustrin. 
Att Gotland är en ö innebär att den till stor del utgör en egen arbetsmarknadsregion. Enligt prognoser 
kommer den naturliga befolkningstillväxten att vara negativ på Gotland under kommande två decennier 
och regionen behöver därför attrahera invånare och arbetskraft. Den demografiska utvecklingen, och öns 
jämförelsevis låga utbildningsnivå, utgör risker för den kompetensförsörjning som Gotlands 
klimatomställning kräver. 
Gotlands utmaningar i omställningen till klimatneutralitet ligger till grund för att 24 % av Sveriges medel 
i FRO anslås till Gotland. 

2. Bedömning av omställningsproblemen för vart och ett av de identifierade territorierna 

Referens: artikel 11.2 c 

Territorium: Gotlands län 

2.1. Bedömning av de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 

Referens: artikel 11.2 c 

2.1 Gotlands omställning till en klimatneutral ekonomi 
Gotlands län omfattar ön Gotland och kringliggande småöar i Östersjön. Gotland är Sveriges till 
befolkningen minsta län, med cirka 60 000 invånare. Gotlands län präglas av landsbygd och närmare 60 % 
av öbefolkningen är bosatt utanför det enda större tätortsområdet Visby. 

Mot bakgrund av de nationella långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen har länsstyrelsen, på uppdrag 
av regeringen, lett och samordnat arbetet med framtagandet av en energi- och klimatstrategi ”Tillsammans 
mot 2030” som gäller fram till 2030 för Gotland. 

Region Gotland har som mål att minska nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser till noll till 2040. För 
att nå detta mål krävs en omställning till ett hållbart energisystem samt åtgärder för att minska utsläpp 
måste inom industri-, byggnads-, transport- och turismsektorn, inom markanvändning och djuruppfödning 
samt genom att förändra produktions- och konsumtionsmönstren på ön. 

Bilaga: Figur 2.1 växthusgasutsläpp per sektor på Gotland, miljoner ton per år (1990–2018) 
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Industrins utsläpp utgör 85–90 % av de fossila koldioxidutsläppen på Gotland. Under 2019 stod Cementas 
anläggning i Slite för cirka 93 % av dessa och den anläggning som släppte ut näst mest koldioxid var 
Kalkproduktion Storugns AB som stod för nära 7 %. 

Bilaga: Figur 2.2 (2007–2019) 
Även om Gotland ekonomiskt och sysselsättningsmässigt utgör en liten andel av Sveriges ekonomi (0,5 % 
respektive 0,6 %) bidrar det till nästan 5 % av de totala utsläppen av växthusgaser på nationell nivå. I 
genomsnitt släpper Gotlands ekonomi ut 88,9 ton växthusgaser per sysselsatt person. Även om 
utsläppsproduktiviteten på ön har ökat betydligt de senaste åren är förhållandet mellan dess utsläpp och 
GRDP fortfarande avsevärt högre än det svenska genomsnittet (116,4 mot 11,9 ton CO2-ekvivalenter per 
miljon SEK 2018). 
Arbetsmarknaden kännetecknas av ett småskaligt och diversifierat näringsliv och den offentliga sektorn 
står för en stor andel av sysselsättningen. Industrilandskapet kännetecknas av småskalighet men det finns 
också större företag som Cementa, Nordkalk och SMA Mineral. 

Bilaga: Figur 2.3 Industrins betydelse för andra icke-metalliska mineraliska produkter (NACE Rev. 2 - 
23, som omfattar cementproduktion) i Gotlands ekonomi, 2010–2018 
Sett till direkta arbetstillfällen utgör stenbrott och gruvdrift samt industri för icke-metalliska mineraliska 
produkter, inklusive cement, en relativt liten andel av Gotlands ekonomi, både i form av mervärde och 
sysselsättning. Under 2018 skapar industrier som producerar icke-metalliska mineraliska produkter 398 
direkta arbetstillfällen och mer än hälften av dessa finns vid Cementas anläggning i Slite (för närvarande 
cirka 230 arbetstagare). Generellt sett har branschens ekonomiska bidrag till ön legat på relativt 
oförändrade nivåer 2010–2018, från 3,6 % år 2010 till 3,2 % år 2018. 
Cement- och kalkstensindustrin är särskilt viktig för landsbygden och för den norra delen av ön som 
särskilt kännetecknas av och är beroende av denna industrisektor. I de lokala landsbygdssamhällena runt 
om på ön finns även andra små och medelstora företag och sektorer som i olika grad är beroende av 
cement- och kalkstensindustrin. Till exempel företag inom bygg- och transportbranschen samt verkstäder 
inom reparation och underhåll. 

Bilaga: Figur 2.4 Koncentration av branscher på Gotland i förhållande till riksgenomsnittet, 2018. 
Även om antalet arbetstillfällen som skapas av cementindustrin är relativt begränsade är dess relevans för 
Gotlands ekonomi betydligt högre än för andra län. Industrin för icke-metalliska mineraliska produkter är 
den mest överrepresenterade ekonomiska aktiviteten gällande sysselsättning i Gotlands ekonomi jämfört 
med Sveriges genomsnitt. Andra branscher som har en högre koncentration på Gotland än det nationella 
genomsnittet är primära aktiviteter såsom jord- och skogsbruk, turism och besöksnäring samt bygg och 
anläggningssektorn. 

Sociala konsekvenser av omställningen 
För närvarande finns det inte beräkningar på att klimatomställningen kan leda till förlorade arbetstillfällen 
på Gotland. Däremot kan omställningen leda till sociala utmaningar. Detta omfattar framför allt behovet 
att säkerställa tillgång till rätt kompetens. Planerna inom omställningen på att öka energieffektivisering, 
elektrifiera industrier, öka användning av biogas samt utveckla alternativ för avskiljning och lagring av 
koldioxid, kräver färdigheter och kompetenser som i nuläget är svårt att säkerställa. Mindre företag kan 
också komma att ställas inför utmaningar gällande att anställa eller vidareutbilda personal med rätt 
kompetens för att förbli innovativa och för att implementera tekniska- eller processrelaterade förändringar. 
Arbetsmarknaden på Gotland är i relativt hög grad könssegregerad. Omkring hälften av alla kvinnor på 
Gotland arbetar inom den offentliga sektorn inom vård och omsorg. Omkring 80 % av männen arbetar 
inom den privata sektorn. Antalet anställda i länet inom tillverkning och utvinning är 1307 män och 308 
kvinnor. I jämförelse med nationell nivå är andelen kvinnor inom tillverkning och utvinning något lägre 
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på Gotland. Kvinnorna har högre utbildningsnivå än männen. I åldersgruppen 25–64 år har 44 % av 
kvinnorna och 29 % av männen en eftergymnasial utbildning. Med tanke på att de mansdominerade 
sektorerna (cement- och kalkstensindustrin, liksom energi-, transport- och byggsektorn) spelar en viktig 
roll i klimat- och energiomställningen bör män särskilt uppmuntras att dra nytta av möjligheter till 
kompetensutveckling och livslångt lärande. Män på Gotland släpar också efter sina jämnåriga kvinnor när 
det gäller utbildningsresultat, vilket gör dem till en än viktigare målgrupp för utbildningssektorn. Att 
rekrytera fler kvinnor med eftertraktad kompetens till mansdominerade sektorer bör också vara en 
prioritering för att minska könsklyftorna på Gotlands arbetsmarknad. 

Då mineralindustrin utgör en relativt liten andel av öns sysselsättning, och inget specifikt behov av 
kompetenshöjande insatser för denna industri identifierats under förberedelserna, planeras inga 
kompetenshöjande insatser inom FRO för Gotlands omställningsplan. Sociala och kompetenshöjande 
insatser kommer däremot genomföras inom ramen för både Eruf och ESF+. 

Det finns också potentiella positiva sociala effekter av klimatomställningen. Dessa omfattar förbättringar 
av lokalbefolkningens hälsa på grund av ökad luftkvalitet (miljöpåverkan). Om Gotland lyckas minska 
klimatskadliga utsläpp och säkra sin status som en förlöpare i energiomställningen kan detta också stärka 
den lokala identiteten och känslan av delaktighet och ägandeskap av frågan bland befolkningen. 
Satsningar på utvecklingen av ett flexibelt och robust energisystem kommer hela samhället till del. 

Ekonomiska konsekvenser av omställningen 
Det faktum att cementproduktionen är den största direkta utsläppskällan av växthusgaser på ön skapar 
specifika sårbarheter för Gotlands ekonomi. En potentiell nedläggning av cementfabriken i Slite skulle ha 
betydande inverkan på Gotlands ekonomi med förlust av direkta jobb samt inom andra relaterade 
verksamheter i samma industrisektor (398 arbetstagare 2018). Om man inte beaktar regionala 
multiplikatorer utgör detta omkring 2 % av den totala sysselsättningen i den privata sektorn på Gotland, 
och 6 % av hela NACE A01-F43 kategorin som integrerar alla primära och industriella branscher 
(producenter av varor). 
Uttryckt i ekonomiska termer bidrar den verksamhet som Cementa bedriver med cirka 1 700 miljoner 
SEK i mervärde till Gotlands ekonomi. 
Samtidigt spelar också Cementa en viktig roll i Gotlands ekonomi genom affärsrelationer med 
underleverantörer som representeras av ett brett spektrum av mindre företag. Enligt Cementas egna siffror 
sysselsätter företaget ett stort antal underleverantörer och transportörer, och redovisar sammanlagt cirka 
430 arbetstagare. En potentiell störning av Cementas verksamhet kan därför komma att påverka en stor del 
av arbetstillfällena på ön. I Region Gotlands regionala strategier och program presenteras inom regional 
balans och landsbygdsutveckling generellt som centrala utmaningar. Eftersom gruv- och 
stenbrytningsdustrin framförallt är framträdande på den gotländska landsbygden finns en risk att de 
ekonomiska konsekvenserna fördelas ojämnt över ön. Det finns ett större beroende av dessa industrier på 
den norra delen av ön. 
Cementas verksamhet i Sverige har också ett särskilt strategiskt värde för den nationella ekonomin. 
Cementas anläggning i Slite är den största cementproducenten i landet med en produktionskapacitet på 2,8 
Mton cement/år. För närvarande tillhandahåller anläggningen i Slite mer än två tredjedelar av den cement 
som används i bygg- och anläggningssektorn i Sverige. Dessutom fungerar anläggningen också som 
avfallsförbränningsanläggning för Gotland och restvärmen från produktionen förser tätorten Slite, där 
Cementa ligger, med fjärrvärme. Ett produktionsstopp i kalkstensbrottet i Slite med efterföljande 
cementbrist kan medföra betydande konsekvenser för ett antal branscher i Sverige på kort sikt. Det rör sig 
om byggstopp i anläggningsbranschen och svårigheter för bostadsbyggandet samt risk för högre 
arbetslöshet i dessa branscher. Ett produktionsstopp i Slite bedöms kunna ha en kraftig negativ effekt på 
BNP, sysselsättning och arbetslöshet i Sverige på kort sikt. 
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Stöd till anläggningens omställning bedöms vara i linje med art. 65, insatsernas varaktighet, i 
förordningen om gemensamma bestämmelser. Genom en lagändring har regeringen gett Cementa tillstånd 
att bryta kalk i Slite till 31 december 2022. Täkttillståndet möjliggör brytning av kvarvarande mängd kalk 
inom Cementas tidigare tillstånd och tillsammans med extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic 
Tsements reserver i Estland bedömer bolaget att man kan vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet 
sommaren 2023. I april 2022 lämnade Cementa i en ansökan om ett fyraårigt tillstånd om fortsatt täkt- och 
vattenverksamhet vid anläggningen i Slite och bolaget arbetar även med att få ett långsiktigt tillstånd om 
cirka 30 år för sin täktverksamhet. Aktuell ansökan omfattar inte verksamheten vid cementfabriken. 

Miljömässiga konsekvenser av omställningen 
De miljömässiga konsekvenserna av omställningen är starkt kopplade till eventuella åtgärder för att 
minska utsläppen från Cementas anläggning i Slite. Anläggningen släpper ut 1,6 miljoner ton CO2 per år, 
vilket är 72 % av utsläppen från svensk cementindustri, eller cirka 10 % av de totala svenska 
industriutsläppen. I ett internationellt perspektiv innebär svensk cementproduktion cirka 8 % lägre 
koldioxidutsläpp per ton än genomsnittet i världen. 
Gotlands geologi och hydrologi skapar särskilda förutsättningar och medför att grundvattnet är sårbart 
samt att tillgången på sina ställen är mycket begränsad. I dagsläget är Gotlands vattenförsörjning mycket 
sårbar, vilket gäller både kvalitet och kvantitet samt allmän och enskild vattenförsörjning. Eftersom 
grundvatten redan idag bedöms vara en begränsad resurs på Gotland så kommer klimatförändringen öka 
hotet mot Gotlands vattenförsörjning. Kalkindustrins länshållning och grundvattenbortledningen är en del 
av Gotlands vattenuttag och olika initiativ har inletts för att minska detta. 
De miljömässiga fördelarna med omställningen kommer att uppstå genom att externa effekter av 
cementproduktion och kalkstensbrytning begränsas, samtidigt som tillgången på förnybar energi i 
processer ökar. Detta kommer direkt minska CO2-utsläppen och förbättra luftkvaliteten på Gotland. I 
tabell 2–1 beskrivs hur de olika åtgärderna beräknas uppnå minskningar av CO2e inom hela den svenska 
cementindustrin. 

Bilaga: Figur 2.5 Cementindustrin, Sverige 
Genom att tillämpa procentsatsen av den relativa utsläppsminskningen på de totala utsläppen från 
Cementas Slite-anläggning (1,6 miljoner ton CO2e) går det att uppskatta möjliga utsläppsminskningar på 
Gotland. Bränslesubstitution skulle kunna minska utsläppen med 22 % (0,35 miljoner ton CO2e). 
Energieffektivitet skulle kunna ha en minskning på minst 2 % (0,032 miljoner ton CO2e). Nya 
cementprodukter och karbonatisering skulle båda var för sig kunna minska utsläppen med 18 % (0,28 
miljoner ton CO2e). Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) beräknas däremot ha större klimat- och 
miljöfördelar med upp till 1,8 miljoner ton CO2 ekvivalenter per år inklusive biogena utsläpp. 
Koldioxidavskiljning är också det helt nödvändiga sättet för att hantera processutsläppen som härrör från 
huvudråvaran. 

2.2. Utvecklingsbehov och mål fram till 2030, i syfte att uppnå en klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2050 

Referens: artikel 11.2 d 

Cementa tog 2019 fram en färdplan för svensk cementindustri för klimatneutral betongkonstruktion till 
2030. Inslagen i planen syftar till att minska utsläppen i svensk cementindustri som består av Cementas 
anläggningar i Slite och Skövde. 

För att uppnå koldioxidneutralitet planerar Cementa nedan åtgärder: Bifogad tabell 2.6 listar åtgärderna 
och jämför med åtgärder i rapporten Så klarar svensk industri klimatmålen (IVA 2019), den europeiska 
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cementindustrins färdplan för att minska CO2-utsläpp: 

A- Energieffektiviseringsåtgärder 
Termisk och elektrisk energieffektivisering av Cementas anläggningar är planerade och beräknas ha en 
liten påverkan på CO2-utsläpp då potentialen för ytterligare effektivisering är begränsad. 

B - Åtgärder för bränslesubstitution 
Kol/petroleumkoks ersätts för närvarande med avfalls- och biobaserade bränslen, med en 
substitutionsgrad som 2017 uppnådde 50% avfallsbaserade bränslen, varav 20% utgjordes av biobaserat 
innehåll. Cementas plan i Slite är att ersätta >90 % av kol-/petroleumkoksförbrukningen med 
avfallsbaserade bränslen med hög biomassahalt till 2030. Det biobränsle som används kommer möta 
kraven i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. Under 2022 går 
Cementa in i frivillig rapportering för att verksamheten i god tid ska ställa om till de rapporteringskrav 
som enligt förordningen blir obligatoriska från 2023. 

C - Nya cementkvaliteter 
Utveckling av nya cementtyper där klinker ersätts med andra typer av råmaterial i två olika åtgärder: 
Minskad andel klinker jämfört med andra beståndsdelar (clinker to cement ratio) genom att använda 
alternativ icke-klinker råvara såsom masugnsslagg från primär ståltillverkning, flygaska från koleldade 
kraftverk samt fortsätta undersöka alternativ för att kunna nyttja andra askor eller lermineral. 
CEMBUREAU har tagit fram en europeisk standard för miljövarudeklarationer som redovisar att cement 
med lägre klinkerinnehåll har en lägre miljöpåverkan i en livscykelanalys. 
Utveckling av nya cementtyper som är icke-kalkbaserade. Ett exempel är den lågkolhaltiga cement som 
innehåller ett bindningsmedel med mer aluminium (20 - 30% mindre kalksten och CO2 utsläpp) (ICF och 
Fraunhofer ISI 2019, Industrial Innovation). 

D – Karbonatisering 
Cementa och HeidelbergCement har genom forskning kvantifierat den kemiska processen för 
karbonatisering, CO2-upptag i betong. Detta upptag står årsvis för 350 tusen ton CO2 i Sverige. Det finns 
potential att fördubbla detta upptag bara genom att hantera demolerad betong på ett bättre sätt, men detta 
kräver nya hanteringssätt inom byggsektorn. 

E - Avskiljning och lagring/nyttjande av koldioxid (CCS) 
Då ca 60% av utsläppen härleds direkt till de råvaror som används i processen går det inte att undvika 
processrelaterade utsläpp. Därför behöver man utveckla lösningar för avskiljning av koldioxid följt av 
geologisk lagring och kompletterande teknik. HeidelbergCement bygger nu en anläggning för 
koldioxidinfångning i Breivik, Norge, samt kapacitet för att geologiskt lagra CO2 från andra industrier. 
Projektet beräknas ha en fullskalig drift av CCS år 2024 med ambitionen att resultaten från pilotprojektet 
kommer att kunna användas i Cementa i Slite. 

F- Ersätta termiska processer med elektrifierade 
I projektet CemZero undersöker Cementa möjligheten att ersätta termiska processer med elektrifierade 
processer: Möjligheten att använda el i huvudtillverkningsprocessen kommer dock att kräva många år av 
forskning, utveckling och innovation. Lösningen kommer inte att eliminera processutsläpp utan bör 
betraktas som en kompletterande åtgärd till CCS. Elektrifiering kräver en stabil och konkurrenskraftig 
försörjning av hållbart producerad el. 
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G- Transporteffektivitet 
Minskning av transportrelaterade utsläpp sker redan idag då sjötransport används för den största delen av 
både inkommande och utgående material, bränslen och produkter. 

Ekonomisk diversifiering 
Den regionala utvecklingsstrategin för Region Gotland 2040 identifierar tre prioriterade områden med 
potential för ekonomisk diversifiering och smart specialisering: besöksnäringen, mat- och livsmedel, och 
näringslivets energiomställning. Ön har i synnerhet goda förutsättningar för förnybar elproduktion från sol 
och vind samt resurser för produktion av biobränslen. 

Som projektet Carbon-Neutral Island visar kan lokal energiproduktion ha mycket positiva effekter på 
ekonomin i länet. Ökad lokal produktion av el, värme och bränsle från förnybar energi kan upprätthålla 
värdet av energiproduktionen och i sin tur bidrar till att skapa arbetstillfällen och en säkrare 
energiförsörjning. 
En begränsning i det nuvarande elförsörjningssystemet är behovet av en ny högkapacitets-elkabel mellan 
Gotland och fastlandet för att möjliggöra import och export av elenergi. Endast småskalig 
energiutveckling är för närvarande tillåten på Gotland vilket begränsar den produktionspotential för 
förnybar energi som har uppskattas för Gotland. Arbete pågår mellan regeringen, Svenska kraftnät och 
ansvariga för distributionssystem gällande en uppgradering av fastlandskabeln. En uppgradering av elnätet 
till och på ön är också avgörande för cementindustrins förutsättningar till omställning. 

Insatser som bidrar till att stödja näringslivets diversifiering planeras i inom Eruf Småland och öarna. Då 
FRO bör verka där den på kort tid kan göra störst nytta, och då det är av vikt att de två fonderna inte 
konkurrerar med varandra, innefattar inte FRO insatser för ekonomisk diversifiering. FRO gynnar dock 
ekonomisk diversifiering genom forskningsinsatser som gynnar mineralindustrin på ett brett sätt. 

Forsknings- och utvecklingsbehov 
För att nå målsättningarna fram till 2030 krävs forskning, utveckling och innovation samt annat tekniskt 
stöd inom industriell forskning och gällande Gotlands energisystem: 

CCS: Att visa på teknisk och ekonomisk genomförbarhet och miljöprestanda. Projektet i Brevik avseende 
fullskalig CCS är igångsatt och driftsättning planeras till 2024. En förstudie för anläggningen i Slite har 
också inletts med målet att ha en fullskalig avskiljningsanläggning på plats senast 2030. 

Utveckla användningen av nya råmaterial i cementproduktion: Detta inkluderar även återvinning av 
betong som möjlighet i cementtillverkningen men även nyttiggörandet av askor och lermineral. 

Stöd för ytterligare omställning till klimatneutrala bränslen: att använda alternativa avfallsbaserade 
bränslen är en mycket utvecklad teknologi. Cementa Slite har nått långt men har viss kvarstående 
potential för ökad användning. 

Utvärdera energiomställningen: studier bör fokusera på utformningen av nätanslutningar till fastlandet och 
till lokala överförings- och lagringssystem. Detta kräver en väl fungerande innovationsmiljö och i nuläget 
är Uppsala universitet Campus Gotland, Energicentrum, och Science Park Gotland drivkrafter för detta. 
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2.3. Förenlighet med andra relevanta nationella, regionala eller territoriella strategier och planer 

Referens: artikel 11.2 e 

Sveriges nationella energi- och klimatplan 
Den territoriella omställningsplanen för Gotlands län är förenlig med Sveriges nationella energi- och 
klimatplan. Varje medlemsstat ska meddela EU-kommissionen en nationell energi- och klimatplan vars 
innehåll anges förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Sveriges 
nationella energi- och klimatplan beslutades i januari 2020. Den utgår från Sveriges befintliga mål och 
beslutade styrmedel och åtgärder för energi- och klimatområdet och scenarier baserade på dessa. 
Sverige har ambitiösa klimat- och energimål och som beskrivet i avsnitt 1.1 går de längre än EU:s 
klimatneutralitetsmål för 2050 och energi- och klimatmål för 2030. Omställningsplanen stödjer direkt 
implementeringen av dessa mål. 
Klimatomställningen på Gotland, och särskilt cement- och kalkstensindustrin, är beroende av att andelen 
hållbar energi ökar. Åtgärder för att förbättra energisystemets lokala robusthet och motståndskraft och öka 
andelen förnybara energikällor är därför nödvändiga för att minska utsläppen från cementindustrin. 
Gotland har utsetts till energipilotregion för en hållbar energiomställning i Sverige. Det medför en 
färdplan, forskningsstudier och investeringar för att placera Gotland som föregångare i 
omställningsprocessen. Fokus på Gotland som energipilot är viktig för att nå energimålen på 100 % 
förnybar elproduktion år 2040 och en energieffektivisering på 50 % från 2005 till 2030. Vid val av energi 
vid energikonvertering från fossila till förnybara bränslen finns det målkonflikter på nationell, regional 
och lokal nivå som måste analyseras särskilt för att identifiera de bästa och mest långsiktiga lösningarna. 
Eftersom industrisektorn utgör ungefär en tredjedel av utsläppskällorna i Sverige lägger regeringen 
mycket fokus på de stora industrianläggningarna och nya tekniska framsteg för att minska utsläppen och 
göra energin förnybar. Omställningsplanen riktar sig särskilt till produktionsanläggningen i Slite och den 
totala produktionskapaciteten för förnybar energi på Gotland. Regeringen har angett att Sverige ska vara 
ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta innebär att regeringen vill förena klimatomställningen 
med välfärd och konkurrenskraft, vilket är i linje med det övergripande syftet med omställningsplanen där 
sociala aspekter indirekt inkluderas i de föreslagna åtgärderna. 

Smart specialisering 
I den regionala utvecklingsstrategin beskrivs tre huvudområden för smart specialisering på Gotland: (1) 
besöksnäringen; (2) mat och livsmedel och (3) näringslivets energiomställning. Samarbetsinsatser inom 
dessa områden med smart specialisering kan bidra till att mildra de potentiella negativa effekterna av 
omställningen på ön och bidra till målen i omställningsplanen. 
Prioriteringarna inom dessa tre områden framgår i Strategin för smart specialisering i Gotlands län 2021– 
2027, med fokus på att: 

1. Stärka destinationsutvecklingen och upplevelser inom besöksnäringen, 
2. Förstärka produkt-, process- och varumärkesutveckling 
3. Accelerera näringslivets energiomställning, vara en föregångare i att anpassa teknik och 

implementera det i det gotländska näringslivet, leda utvecklingen inom mineralindustrin mot 
klimatneutral cement. 

Regionala och lokala utvecklingsstrategier 
Gotlands regionala strategier identifierar klimatomställningen som en möjlighet att skapa nya hållbara 
produktionssystem och konsumtionsmönster. Strategierna är inriktade mot att uppmuntra lokala aktörer, 
inklusive företag, investerare, myndigheter, producenter och konsumenter att ställa om mot mer klimat- 
och miljövänliga tjänster och produkter. De viktigaste klimat- och energirelaterade målen i den regionala 
utvecklingsstrategin för 2020 är ett klimatneutralt Gotland, ett energisystem baserat på förnybara energier 
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och en cirkulär ekonomi av material, näringsämnen och kemikalier. 
Omställningsplanen bidrar till att uppfylla dessa prioriteringar och mål genom att främja potentialen för 
förnybar elproduktion från sol och vind. För cement- och kalkstensindustrin, som dominerar utsläppen på 
Gotland, anses avskiljning och lagring av koldioxid, tillsammans med andra åtgärder, vara en nödvändig 
teknisk utveckling för att uppfylla klimatmålen. 

2.4. Typ av insatser som planeras 

Referens: artikel 11.2 g–k och 11.5 

Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 2003/87/EG: 

2019: 
Produktion: 2,162 Mt cement 
CO2 utsläpp: 1,53648 Mt CO2e och 0,3 Mt biogena utsläpp. 
CO2-intensitet: 684 kg CO2/ton cement, 780 kg CO2/ton klinker 

2030 (planerad): 
Produktion: 2,2 Mt cement 
CO2 infångning: 1,8 Mton 
CO2 utsläpp innan infångning: 1.8 Mton/0,9= 2Mton 
Infångade biogena utsläpp: 0,5 Mt, därmed skapas en kolsänka 
Infångade fossila CO2 utsläpp: 1,8 - 0,5=1,3 Mton 
CO2-intensitet: Kolsänka, negativ CO2-intensitet, kan uppnås givet bränslebyte och CCS. 

90% av anläggningens utsläpp väntas fångas in med CCS. (Källa: Deployment of bio-CCS in the cement 
sector: an overview of technology options and policy tools, IEA Bioenergy, December 2021, p. 9, Amine 
scrubbing) 

FRO kan ge stöd till: 

Avskiljning och lagring/nyttjande av koldioxid (CCS): 
2021 meddelade HeidelbergCement/Cementa att företaget har för avsikt att uppgradera anläggningen i 
Slite till världens första koldioxidneutrala cementfabrik, med målet att ha en fullskalig 
avskiljningsanläggning på plats senast 2030. Dessutom kommer användningen av biobaserade bränslen i 
cementproduktionen att öka och leda till negativa utsläpp då det är biobränsle som förbränns. Infångad 
CO2 kommer att transporteras från Slite med fartyg till en plats för geologisk lagring. Ett flertal 
lagringsplatser byggs upp i Nordsjön som kan vara aktuella. FRO kan ge stöd till förberedelser för CCS-
anläggningen och nödvändiga investeringar i teknik och struktur. 
Möjlig utsläppsminskning: 1,5 miljoner ton CO2/år, samt möjlig kolsänka 0,3 miljoner ton CO2/år, vilket 
motsvarar anläggningens totala utsläpp. 
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Ökat behov av biobränsle: N/A 
Ökat effektbehov el: 200 MW 
Typ av insats: projektering, forskning och utveckling, genomförbarhets- och 
konsekvensanalyser,infrastruktur, platsspecifika investeringsförberedande åtgärder, investeringar i 
anknytande elinfrastruktur. 

Forskning och innovation: 

CCS: Analyser för att bidra till och utveckla förståelse för förutsättningarna för CCS-teknik inom 
cementsektorn och i Slite. 

Alternativa bränslen: Analyser om alternativa bränslen och elektrifierade cementproduktionsprocesser. 
Detta inkluderar kartläggning av hur biomassa och bioenergi bäst används samt parametrar för utbud och 
efterfrågan på olika energikällor. 

Gäller utfasning av kol/petroleumkoks för att ersätta med avfallsbaserade- och biobaserade bränslen. 
Cementa har år 2021 uppnått en substitutionsgrad på 2/3 med avfallsbaserade bränslen och drygt 1/5 av 
energibehovet utgörs av biobaserade bränslen. Cementa planerar att fasa ut det mesta av konsumtionen av 
kol/ petroleumkoks (> 90% av samlat termiskt energibehov) senast 2030 och ersätta den med alternativa 
bränslen. 

För att komma längre i utfasningen av fossil energi i tillverkningsprocessen och gå över till ren bioenergi 
krävs forskning och utveckling. Detta är idag inte kommersiellt tillgängliga lösningar utan innovation och 
utveckling av identifierade större jämna flöden av bioenergi krävs. Utvecklingsprojekt och användning av 
mindre rena flöden av bioenergi pågår redan i tillverkningen. Denna övergång är också direkt kopplad till 
potentialen att skapa en väsentligt större kolsänka genom CCS: När CCS genomförs kommer negativa 
utsläpp uppstå då det är biobränsle som förbränns. 

Nya cementkvaliteter och material i produktionen: Studier som undersöker nya sätt att sammanställa 
cement, med fokus på att sänka klinkerhalten samt identifieringen av potentiella koldioxidsnåla 
materialersättningar och deras tillgänglighet och påverkan. 

Tekniken kräver fortsatt forskning för att minska klinker till cementkvot. Flygaska behöver på lång sikt 
ersättas med andra ask- och lerrester. Industriellt utvecklingsarbete pågår inom nordisk cementindustri för 
att möjliggöra användning av vulkaniska askor och kalcinerad lera i cementtillverkningen och därmed 
reducera behovet av cementklinker i produktionen. Användningen av nya material som råmaterial i 
cement- och betongproduktion inkluderar även återvinning av betong som möjlighet i 
cementtillverkningen och nyttiggörandet av askor och lermineral. 

Cementa skulle kunna öka sitt stöd till det lokala innovationssystemet genom att förstärka 
forskningskapaciteten inom dessa områden, eventuellt samarbeta med universitet: Uppsala universitet 
Campus Gotland, Sveriges forskningsinstitut (RISE), organisationer, nystartade företag och små och 
medelstora företag. 

Investeringar i utbyggnaden av ett flexibelt och robust energisystem på Gotland: 
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Sedan 1955 sker eltillförsel från fastlandet via kablar till Gotlands lokala elsystem. På årsbasis motsvarar 
lokal produktion cirka 50% av öns nuvarande elbehov. 
Elnätet på Gotland är långt ifrån dimensionerat för det kraftigt ökade kapacitetsbehov som förutses främst 
för mineralindustrins omställning, men även för ökad elektrifiering av transporter, arbetsmaskiner och 
uppvärmning. Cementa anger att omställningen medför ett ökat elbehov från ca 300 GWh/år till ca 1,5 
TWh och ett ökat effektbehov från 45 till upp emot 200 MW. Övriga Gotland har idag en maxlast på cirka 
140 MW och en total elanvändning på omkring 0,6 TWh/år. För att kunna ansluta mer förnybar el och 
klara kraftigt ökad efterfrågan på el på Gotland krävs en förnyelse och kapacitetshöjning av öns centrala 
elnät. 

Investeringar i elöverföringen mellan Gotland och fastlandet utreds av Svenska Kraftnät. För Gotland 
gäller det viktiga arbetet att synkronisera ny fastlandsanslutning med kapacitetshöjning för elöverföring i 
öns centrala elnät.Det ökade elbehovet kommer bland annat att ställa krav på nya lösningar såsom 
investeringar för Smarta Elnät där det finns en del intressanta digitala lösningar som både ökar elkvalitet 
och leveransförmåga. Vissa av dessa lösningar har redan investerats i utvalda nätområden för utredning, 
lärdomar och vidare arbete. Det pågår även ett arbete med att titta på lösningar för effektflexibilitet, 
samspel mellan el- och andra energimarknader och investeringar i produktionskapacitet och eventuell 
lagring. Bland annat har en hel del lärdomar införskaffats i projekt CoordiNet där både Vattenfall AB och 
Gotlands Elnät AB är nyckelaktörer i arbetet. 

År 2020 fanns 180 MW installerad vindkraft till elnätet på Gotland. För att kunna ansluta mer förnybar 
elproduktion krävs förnyelse och kapacitetshöjning av öns överliggande nät. Målvärde för 2035 
uppskattas till 235 MW vind + 200 MW sol. 

När det centrala elnätet på Gotland och elöverföringen mellan Gotland och fastlandet är förnyat bedöms 
750 MW vindkraft och 400 MW solkraft kunna vara anslutet till elnätet. Höjningen sker etappvis och 
innefattar en spänningshöjning från dagens 70 kV till 130 kV. De åtgärder som görs i nätet under FRO:s 
programperiod är nödvändiga för att nå 750 MW vind + 400 MW sol i framtiden. Potentialen av att 
producera förnybar energi på Gotland är utöver investeringar beroende av bedömning av lagstiftning och 
politiska beslut samt tillståndsprocesser. 
Insatser som Gotlands Elnät AB bedömer vara aktuella inom tidsramen för FRO inkluderar utredning av 
införandet av effekttariffer för att kunna reglera och styra uttag till tider på dygnet då belastningen är låg; 
förarbete, utredning och lärande för batterilösningar i elnätet; uppgradering av HVDC-light-kabeln som är 
en viktig komponent för spänningskvaliteten på hela ön men även för aktiv/reaktiv effekt; ett 
mätarbytesprojekt för att successivt uppgradera elmätarna på Gotland; samt koncessionsarbete i etapper 
för det centrala elnätet som möjliggör att GEAB ligger mer i fas för reinvesteringar i det centrala elnätet. 
Även stationslösningar i Näs samt utredning av framtida placeringar i övriga centrala elnätet mot 145 kV 
för att bidra till att snabba på omställningen; tidigareläggning av satsningar som innebär möjlighet till mer 
förnyelsebar produktion i området Klinte-Hemse; satsningar för att ansluta förnyelsebar produktion i 
områdena Bäcks och Martebo; samt kommunikations- och flexlösningar är projekt som kan genomföras 
inom FRO. 

Anläggningens el hämtas från Sveriges stamnät som anses fossilfri. Sveriges elproduktion är inte bara 
mycket koldioxidfri, eftersom vattenkraft, vindkraft och kärnkraft står för 98 % av produktionen. 
Dessutom kommer den tilläggsproduktion som byggs i Sverige fram till 2030 att enbart bestå av vindkraft, 
eftersom det är den mest kostnadseffektiva energikällan. Redan nu är vindprojekt som uppgår till 25 TWh 
officiellt i pipeline. Noterbart är att miljöpåverkan av denna ytterligare vindproduktion bedöms i varje 
enskilt fall av nationella myndigheter enligt miljöbalken, där påverkan på t.ex. skogsbruk, kulturlandskap 
och biologisk mångfald beaktas. 
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Synergier och komplementaritet med andra unionsprogram: 
Åtgärderna i omställningsplanerna kan kompletteras av pelare II och III i mekanismen för en rättvis 
omställning. I synnerhet infrastrukturbehov relaterade till elförsörjning eller investeringar i förnybar 
energi och energieffektivisering, grön vätgas, elektrobränslen och ammoniak kan komma att framställas 
för investeringar. 

Omställningsplanen är förenlig med den europeiska pelaren för sociala rättigheter, inklusive kapitel 1: 
Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden. 
Fonden kompletteras även av Industriklivet som via sitt program stödjer åtgärder för att minska svensk 
industris processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för att åstadkomma negativa utsläpp. 
Omställningsplanen skulle ytterligare kunna kompletteras med Horisont Europa pelare 2 (Globala 
utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft) teman 3 "Digitala frågor, industri och rymden". 
Även EU:s Innovationsfond utgör en potentiell finansieringskälla för Cementas omställning. 
Programmen LIFE och NER 300 är också finansieringssystem som fokuserar på att utveckla och 
genomföra innovativa sätt att bemöta klimatutmaningar, inklusive projekt för koldioxidsnål 
energidemonstration. 
FRO samspelar väl med Eruf och ESF+. Eruf, inom politiskt mål 1, kan stödja insatser med inriktning mot 
kompetensförsörjning med olika fokus och målgrupper. ESF+ arbetar med insatser som syftar till att 
stärka individen och dennes ställning på arbetsmarknaden. Det finns också synergier med politiskt mål 2 i 
Eruf. Då mineralindustrin utgör en relativt liten andel av öns sysselsättning, och inget specifikt behov av 
kompetenshöjande insatser för denna industri identifierats under förberedelserna, planeras inga 
kompetenshöjande insatser inom FRO för Gotlands omställningsplan. 

FRO kompletterar och säkerställer synergi, enhetlighet och samstämmighet med åtgärderna i Sveriges 
återhämtningsplan. Följande investeringar i återhämtningsplanen bedöms komplettera insatserna i fonden: 
Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) och klimatinvesteringar i industrisektorn 
(Industriklivet). Klimatklivet och Industriklivet är, till skillnad från FRO, inte riktat till vissa län. 
Klimatklivet har fokus på andra typer av åtgärder än åtgärder inom FRO, t.ex. inte bara större företag. 
Jämfört med FRO riktar sig Industriklivet, precis som Klimatklivet, till en bredare uppsättning 
målgrupper. 
I det fall projekt inom omställningsplanen får finansiering från andra fonder kommer samordning att ske 
för att säkerställa att dubbelfinansiering inte uppstår. 

Ett stort företag som ingår i EU ETS är aktuellt för stöd: 

Cementa AB, organisationsnummer 556013-5864, NAP nr 406 
Cementa tillverkar och marknadsför cement. Tillverkningen sker på fabrikerna i Slite och Skövde. 
Cementa ingår i HeidelbergCement Sweden AB. 

GAP-analys: 
En eventuell nedläggning av Cementafabriken i Slite skulle få en mycket betydande inverkan på öns 
ekonomi. Antalet heltidsekvivalenter som förloras på ön efter en potentiell avveckling av verksamheten i 
anläggningen är 277 (230 × 1,2) då relevant multiplikatoreffekt för sysselsättning beräknas av Nordregio 
till 1.2 (Nordregio, Potential territorial impacts of the transition to a climate-neutral economy in Gotland, 
Norrbotten, and Västra Götaland, 2021). 
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Siffran inkluderar de 230 jobb som förlorats i företaget som sådant, liksom de 47 extra heltidsekvivalenter 
som potentiellt går förlorade i värdekedjan genom krusningseffekter (indirekta effekter). Siffran 
inkluderar dock inte de jobb som kan gå förlorade genom minskad konsumtion på grund av förlorade 
löner (inducerade effekter). Se avsnitt 2.1 gällande effekter på svensk ekonomi. 

Tidigare beräkningar inom Eruf (Tillväxtverket, 2021, Lägesrapport för 2020) och ESF projekt har 
uppskattat kostnad per nyskapat arbetstillfälle till ca 50 000 EUR. För Gotlands omställningsplan 
inkluderar FRO 26 968 705 EUR för Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och 
samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, 
klimatresiliens och klimatanpassning. Detta belopp motsvarar då 539 arbetstillfällen enligt 
beräkningsmodell ovan, vilket är väsentligt lägre än de 277 direkta och indirekta jobb som äventyras vid 
en avveckling av Cementa Slite. 
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3. Styrmekanismer 

Referens: artikel 11.2 f 

3.1. Partnerskap 

Flernivåstyre med myndigheter, region, näringsliv och andra berörda aktörer är en avgörande 
framgångsfaktor för att lyckas med att hantera övergången till en klimatneutral ekonomi. 
Framtagandet av omställningsplanen har skett i nära samarbete med Region Gotland och i dialog med 
olika berörda aktörer såsom myndigheter, länsstyrelsen i Gotlands län, offentliga aktörer på lokal nivå, 
näringsliv. En myndighetsgrupp bestående av Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten 
och Naturvårdsverket har tillsammans berett alla ställningstagande i processen och bistått med expertis 
och underlag. Omställningsplanen är framtagen med hjälp av kommissionens Instrument för tekniskt stöd. 

En viktig utgångspunkt i arbetet har varit klimatfärdplanerna inom ramen för Fossilfritt Sverige. Med 
dessa som grund har breda förankringsprocesser genomförts i syfte att etablera partnerskap inför både 
framtagandet av programmet och dess genomförande. 

Ett skriftligt samråd om omställningsplanen för Gotlands län, samt operativt program och 
miljökonsekvensbedömning, genomfördes 26 november – 16 december 2020 för att hämta in synpunkter 
från berörda aktörer (se bilaga till program). 

3.2. Övervakning och utvärdering 

Regeringen har det övergripande ansvaret för att uppfylla det långsiktiga målet om netto noll-utsläpp till 
2045. Regeringen ska enligt klimatlagen varje år till riksdagen lämna en klimatredovisning som visar 
utsläppsutvecklingen samt de viktigaste besluten inom klimatpolitiken som regeringen har tagit och vad 
de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen. Regeringen ska vart fjärde år lämna en 
klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen som visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå 
ramverkets mål. Om regeringen bedömer att målen inte kan nås med nuvarande styrmedel, ska 
handlingsplanen redogöra för vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser att vidta. 

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett organisatoriskt fristående tvärvetenskapligt 
expertorgan som har i uppdrag att självständigt utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med 
de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. 

Statens energimyndighet verkar inom olika samhällssektorer för att skapa förutsättningar för en effektiv 
och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndighetens uppdrag 
inkluderar Industriklivet, en statlig satsning som stödjer utveckling av teknik och processer för att 
reducera de processrelaterade växthusgasutsläppen i den svenska industrin. 

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid 
genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet 
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för 
miljöarbetets utveckling. Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde också samordna uppföljning och 
utvärdering av miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåverkan. Naturvårdsverket tar årligen fram 
statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser. 
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Arbetsförmedlingen ansvarar för offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 

Svenska kraftnät är myndigheten med uppdrag att bygga ett driftsäkert och samhällsekonomiskt 
transmissionsnät. 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet med uppgift att främja samverkan och samordna statliga 
myndigheters insatser på regional nivå, en servicemyndighet och en överklagandeinstans samt har ett 
tillsynsansvar. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn 
ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. 

Region Gotland ansvarar för områden inom det kommunala uppdraget. Region Gotland har också det 
regionala utvecklingsansvaret. Att Region Gotland har både det kommunala och regionala uppdraget gör 
regionen unik i Sverige. 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet och är därav ansvariga för att övervaka 
resultatet av finansieringen. Tillväxtverket är därtill ansvariga för hur rapporteringen om hur programmet 
fortskrider. 

3.3. Samordnings- och övervakningsorgan 

Flera aktörer är viktiga för genomförandet av Gotlands omställningsplan. Berörda myndigheter och 
aktörer har olika roller och ansvar för åtaganden i denna omställningsplan, inom ramen för respektive 
mandat. Tillväxtverket utgör förvaltande myndighet för det nationella program som upprättas för FRO. 
Myndigheten har därmed ansvar att övervaka resultaten av finansieringen samt rapportering till 
kommissionen för programmet. Samråd med åtminstone Naturvårdsverket och Energimyndigheten 
kommer att göras inför samtliga beslut om stöd från FRO. 

Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland innehar viktiga roller gällande förverkligandet av 
omställningsplanen, särskilt när det gäller planens integrering med den regionala utvecklingsstrategin, 
kopplandet till åtgärder för att minska skillnader mellan stad och land, samordning av sociala 
hållbarhetsfrågor och främjande av en inkluderande arbetsmarknad. 

Företag och verksamheter inom de relevanta sektorerna är ansvariga för att genomföra de tekniska 
åtgärder som presenterats i omställningsplanen. Andra viktiga aktörer är näringslivsorganisationer som 
Svenskt Näringsliv och Tillväxt Gotland och lokala utvecklingsgrupper, till exempel Slite utveckling. 

I syfte att övervaka genomförandet av det operativa programmet inrättas en övervakningskommitté. 
Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av övervakare och 
rådgivare. Regeringen återkommer i särskild ordning om övervakningskommitténs sammansättning. 
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4. Programspecifika output- eller resultatindikatorer 

Referens: artikel 12.1 i FRO-förordningen 
Belägg för att det finns behov av programspecifika output- eller resultatindikatorer baserade på de olika 
typer av insatser som planeras. 

Referens: artikel 11.2 g–k och 11.5 

SV 128 SV 



DOKUMENT 

Dokumentrubrik Dokumenttyp Datum för 
dokumentet 

Lokal referens Kommissionens 
referensnummer 

Dokumentation Skickat den Skickat av 

Bilaga Sammanställning 
remissvar 

Kompletterande 
information 

2022-aug-24 Ares(2022)5925320 Bilaga Sammanställning remissvar 2022-aug-25 Moberg, Mattias 

Bilaga Tabell 12 
Nödvändiga villkor 

Kompletterande 
information 

2022-aug-24 Ares(2022)5925320 Bilaga Tabell 12 Nödvändiga villkor 2022-aug-25 Moberg, Mattias 

Bilaga bedömning 
DNSH 

Kompletterande 
information 

2022-aug-24 Ares(2022)5925320 Bilaga bedömning DNSH 2022-aug-25 Moberg, Mattias 

TJTP 1 Bilaga Kompletterande 
information 

2022-aug-24 Ares(2022)5925320 TJTP 1 Bilaga 2022-aug-25 Moberg, Mattias 

TJTP 2 Bilaga Kompletterande 
information 

2022-aug-24 Ares(2022)5925320 TJTP 2 Bilaga 2022-aug-25 Moberg, Mattias 

TJTP 3 Bilaga Kompletterande 
information 

2022-aug-24 Ares(2022)5925320 TJTP 3 Bilaga 2022-aug-25 Moberg, Mattias 

Programme snapshot 
2021SE16JTPR001 2.2 

Dataöversikt innan du 
skickar 

2022-aug-24 Ares(2022)5925320 Programme_snapshot_2021SE16JTPR001_2.2_en.pdf 
Programme_snapshot_2021SE16JTPR001_2.2_sv.pdf 
Programme_snapshot_2021SE16JTPR001_2.2_sv_en.pdf 

2022-aug-25 Moberg, Mattias 

SV 129 SV 


	SFC2021 Mall för program som får stöd från Eruf (målet Investering för sysselsättning och tillväxt), ESF+, Sammanhållningsfonden, FRO och EHFVF – artikel 21.3 
	Innehållsförteckning 
	1. Programstrategi: viktigaste utmaningar och politiska åtgärder 
	Inledning 
	Programmets territorier 
	Utsläpp från anläggningar som ingår i ETS 
	Utsläpp av växthusgaser per BRP, efter län 
	Utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person, per län 
	Ö med särskilda utmaningar enligt art.6 FRO-förordningen 

	Industrins omställning till klimatneutralitet 
	1.1 Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län 
	Utmaningarna för omställningen innefattar: 
	Behov av statligt stöd för att överkomma marknadsmisslyckande och möta investeringsbehov 
	Behov av kompetenshöjning i stålindustrins värdekedja 
	Behov att ytterligare forskning och utveckling för stålindustrins värdekedja: cirkulär ekonomi, insatsråvaror, biokol och förnybar vätgas 
	Hur programmet möter utmaningarna 
	Programmet ska bidra till önskade resultat: 


	1.2 Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län 
	Utmaningarna för att genomföra omställningen innefattar bland annat: 
	- Behov av statligt stöd för att möta investeringsbehov 
	- Behov av kompetenshöjning i metallindustrins värdekedja 
	- Behov att ytterligare forskning och utveckling för metallindustrin: cirkulär ekonomi, insatsråvaror, biokol och förnybar vätgas 
	Hur programmet möter utmaningarna: 
	Programmet ska bidra till önskade resultat: 


	1.3 Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län 
	Utmaningarna för att genomföra omställningen innefattar bland annat: 
	- Behov av statligt stöd för att möta investeringsbehov 
	- Forsknings- och utvecklingsbehov 
	- Behov av trygg elförsörjning av förnybar energi 
	Hur programmet möter utmaningarna: 
	Programmet ska bidra till önskade resultat, att: 
	Synergier andra finansieringsinstrument 
	Agenda 2030 
	Europeiska pelaren för sociala rättigheter 
	Utmaningar i fråga om administrativ kapacitet, styrning samt förenklingsåtgärder 


	Tabell 1 

	2. Prioriteringar 
	2.1. Andra prioriteringar än tekniskt bistånd 
	2.1.1. Prioritering: TJTP1. Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län 
	2.1.1.1. Specifikt mål: JSO8.1. Göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet (FRO) 
	2.1.1.1.1. Interventioner inom ramen för fonderna 
	2.1.1.1.2. Indikatorer 
	2.1.1.1.3. Preliminär fördelning av anslagna (EU-)medel efter interventionstyp 


	2.1.1. Prioritering: TJTP2. Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län 
	2.1.1.1. Specifikt mål: JSO8.1. Göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet (FRO) 
	2.1.1.1.1. Interventioner inom ramen för fonderna 
	2.1.1.1.2. Indikatorer 
	2.1.1.1.3. Preliminär fördelning av anslagna (EU-)medel efter interventionstyp 


	2.1.1. Prioritering: TJTP3. Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län 
	2.1.1.1. Specifikt mål: JSO8.1. Göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet (FRO) 
	2.1.1.1.1. Interventioner inom ramen för fonderna 
	2.1.1.1.2. Indikatorer 
	2.1.1.1.3. Preliminär fördelning av anslagna (EU-)medel efter interventionstyp 



	2.2. Prioriteringar för tekniskt bistånd 

	3. Finansieringsplan 
	3.1. Överföringar och bidrag (1) 
	Tabell 15A: Bidrag till InvestEU Note * (uppdelning per år) 
	Tabell 15B: Bidrag till InvestEU Note * (sammanfattning) 
	Tabell 16 A: Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning (fördelning per år) 
	Tabell 16B: Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning Note * (sammanfattning) 
	Tabell 17 A: Överföringar mellan Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, eller till en annan fond/fonder Note * (fördelning per år) 
	Tabell 17B: Överföringar mellan Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, eller till en annan fond/fonder (sammanfattning) 

	3.2. FRO: anslag inom programmet och överföringar (1) 
	3.2.1. FRO-anslag till programmet före överföringar per prioritering (i förekommande fall) (2) 
	Tabell 18: FRO-anslag till programmet i enlighet med artikel 3 i FRO-förordningar, före överföringar 

	3.2.2. Överföringar till FRO som kompletterande stöd (1) (i förekommande fall) 
	Tabell 18 A: Överföringar till FRO inom programmet (uppdelning per år) 
	Tabell 18B: Överföring av Eruf- och ESF+-medel till FRO inom programmet 
	Tabell 18C: Överföringar till FRO från andra program (uppdelning per år) 
	Tabell 18D: Överföring av Eruf- och ESF+-medel från andra program till FRO i det här programmet 
	Motivering för den kompletterande överföringen från Eruf och ESF+ baserat på planerade interventionstyper 


	3.3. Överföringar mellan regionkategorier till följd av halvtidsöversynen 
	Tabell 19 A: Överföringar mellan regionkategorier till följd av halvtidsöversynen, inom programmet (fördelning per år) 
	Tabell 19B: Överföringar mellan regionkategorier till följd av halvtidsöversynen, till andra program (fördelning per år) 

	3.4. Överföringar tillbaka (1) 
	Tabell 20 A: Överföringar tillbaka (uppdelning per år) 
	Tabell 20B: Överföringar tillbaka Note * (sammanfattning) 

	3.5. Anslag per år 
	Tabell 10: Anslag per år 

	3.6. Totala anslag per fond och nationell medfinansiering 
	Tabell 11: Totala anslag per fond och nationellt bidrag 


	4. Nödvändiga villkor 
	Tabell 12: Nödvändiga villkor 

	5. Programmyndigheter 
	Tabell 13: Programmyndigheter 
	Fördelningen av ersatta belopp för tekniskt bistånd i enlighet med artikel 36.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser om fler organ identifieras som ska ta emot betalningar från kommissionen 

	Tabell 13 A: Den andel av de procentsatser som anges i artikel 36.5 b i förordningen om gemensamma bestämmelser som ersätts till de organ som tar emot betalningar från kommissionen vid tekniskt bistånd i enlighet med artikel 36.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser (i procentenheter) 

	6. Partnerskap 
	Parternas medverkan i utformningen av programmet 
	Genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmet 


	7. Kommunikation och synlighet 
	Introduktion 
	Mål och indikatorer för utvärdering 
	Målgrupper 
	Övergripande åtgärder 
	Kanaler: 


	8. Användning av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering utan koppling till kostnader 
	Tabell 14: Användning av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering utan koppling till kostnader 

	Tillägg 1: Bidrag från unionen på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser 
	A. Sammanfattning av de viktigaste delarna 
	B. Uppgifter per typ av insats 
	C. Beräkning av standardiserade skalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser 

	Tillägg 2: Bidrag från unionen på grundval av finansiering som inte är kopplad till kostnaderna 
	A. Sammanfattning av de viktigaste delarna 
	B. Uppgifter per typ av insats 

	Tillägg 3: Förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse med en tidplan 
	Artikel 22.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
	1 Koldioxidneutral stålproduktion i Norrbottens län 
	2 Koldioxidneutral metallindustri i Västerbottens län 
	3 Koldioxidneutral mineralindustri i Gotlands län 


	Territoriell plan för en rättvis omställning - TJTP1.FÖRLAGA FÖR TERRITORIELLA PLANER FÖR EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING NORRBOTTEN (4.0) 
	1. Huvuddragen i omställningsprocessen och identifiering av de territorier i medlemsstaten som påverkas mest negativt 
	1.1. Huvuddragen i den förväntade omställningsprocessen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, i linje med målen i de integrerade nationella energi- och klimatplanerna och andra befintliga omställningsplaner, med en tidsplan för att upphöra eller minska typer av verksamhet som kol- och brunkolsbrytning och kolkraftverk. 
	1.2. Identifiering av de territorier som förväntas påverkas mest negativt, samt en motivering av valet med motsvarande uppskattning av konsekvenserna för ekonomin och sysselsättningen, baserat på huvuddragen i avsnitt 1.1. 
	1.3.Identifiering av yttersta randområden och öar med särskilda utmaningar inom de territorier som förtecknas i avsnitt 1.1 och de särskilda belopp som anslagits för dessa territorier med motsvarande motivering

	2. Bedömning av omställningsproblemen för vart och ett av de identifierade territorierna 
	2.1. Bedömning av de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 
	Sektor i omvandling: Järn- och stålindustri och övrig metallindustri 
	Sociala konsekvenser av omställningen: 
	Ekonomiska konsekvenser av omställningen 
	Miljömässiga konsekvenser av omställningen 

	2.2. Utvecklingsbehov och mål fram till 2030, i syfte att uppnå en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 
	Pågående åtgärder för att minska stålindustrins utsläpp innefattar: 
	Diversifiering 
	Forskning och utveckling 

	2.3. Förenlighet med andra relevanta nationella, regionala eller territoriella strategier och planer 
	Sveriges nationella energi- och klimatplan 
	Strategier för smart specialisering 
	Europeiska pelaren för sociala rättigheter 
	Andra regionala eller nationella utvecklingsplaner 

	2.4. Typ av insatser som planeras 
	Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG: 
	SSAB Luleå 
	Forskning och innovation: 
	Kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare 
	Två ETS-anläggningar kan erhålla stöd: 
	Två stora företag kan erhålla stöd för att möjliggöra omställningen vid SSAB Luleå NAP nr 495: 


	3. Styrmekanismer 
	3.1. Partnerskap 
	3.2. Övervakning och utvärdering 
	3.3. Samordnings- och övervakningsorgan 

	4. Programspecifika output- eller resultatindikatorer 

	Territoriell plan för en rättvis omställning - TJTP2.FÖRLAGA FÖR TERRITORIELLA PLANER FÖR EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING VÄSTERBOTTEN (4.0) 
	1. Huvuddragen i omställningsprocessen och identifiering av de territorier i medlemsstaten som påverkas mest negativt 
	1.1. Huvuddragen i den förväntade omställningsprocessen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, i linje med målen i de integrerade nationella energi- och klimatplanerna och andra befintliga omställningsplaner, med en tidsplan för att upphöra eller minska typer av verksamhet som kol- och brunkolsbrytning och kolkraftverk. 
	1.2 Identifiering av de territorier som förväntas påverkas mest negativt, samt en motivering av valet med motsvarande uppskattning av konsekvenserna för ekonomin och sysselsättningen, baserat på huvuddragen i avsnitt 1.1. 
	1.3. Identifiering av yttersta randområden och öar med särskilda utmaningar inom de territorier som förtecknas i avsnitt 1.1 och de särskilda belopp som anslagits för dessa territorier med motsvarande motivering

	2. Bedömning av omställningsproblemen för vart och ett av de identifierade territorierna 
	2.1. Bedömning av de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 
	Sektor i omvandling: Metallindustrin 
	Sociala konsekvenser av omställningen 
	Ekonomiska konsekvenser av omställningen 
	Miljömässiga konsekvenser av omställningen 

	2.2. Utvecklingsbehov och mål fram till 2030, i syfte att uppnå en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 
	Västerbotten: Metallindustrins omställning 
	Diversifiering 
	Forskning och utveckling 

	2.3. Förenlighet med andra relevanta nationella, regionala eller territoriella strategier och planer 
	Sveriges nationella energi- och klimatplan: 
	Strategier för smart specialisering 
	Europeiska pelaren för sociala rättigheter 
	Andra regionala eller nationella utvecklingsplaner 
	Nationell nivå: 

	2.4. Typ av insatser som planeras 
	Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG: 
	Forskning och innovation: 
	Kompetenshöjning av arbetstagare: 
	En ETS-anläggning är aktuell för stöd: 
	För att möjliggöra omställning vid denna anläggning kan FRO stöd till ett företag: 
	Skellefteå Kraft Elnät AB organisationsnummer 556244-3951 


	3. Styrmekanismer 
	3.1. Partnerskap 
	3.2. Övervakning och utvärdering 
	3.3. Samordnings- och övervakningsorgan 

	4. Programspecifika output- eller resultatindikatorer 

	Territoriell plan för en rättvis omställning - TJTP3.FÖRLAGA FÖR TERRITORIELLA PLANER FÖR EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING GOTLANDS LÄN (4.0) 
	1. Huvuddragen i omställningsprocessen och identifiering av de territorier i medlemsstaten som påverkas mest negativt 
	1.1. Huvuddragen i den förväntade omställningsprocessen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, i linje med målen i de integrerade nationella energi- och klimatplanerna och andra befintliga omställningsplaner, med en tidsplan för att upphöra eller minska typer av verksamhet som kol- och brunkolsbrytning och kolkraftverk. 
	1.2. Identifiering av de territorier som förväntas påverkas mest negativt, samt en motivering av valet med motsvarande uppskattning av konsekvenserna för ekonomin och sysselsättningen, baserat på huvuddragen i avsnitt 1.1. 
	1.3.Identifiering av yttersta randområden och öar med särskilda utmaningar inom de territorier som förtecknas i avsnitt 1.1 och de särskilda belopp som anslagits för dessa territorier med motsvarande motivering

	2. Bedömning av omställningsproblemen för vart och ett av de identifierade territorierna 
	2.1. Bedömning av de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 
	2.1 Gotlands omställning till en klimatneutral ekonomi 
	Sociala konsekvenser av omställningen 
	Ekonomiska konsekvenser av omställningen 
	Miljömässiga konsekvenser av omställningen 

	2.2. Utvecklingsbehov och mål fram till 2030, i syfte att uppnå en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 
	A- Energieffektiviseringsåtgärder 
	B - Åtgärder för bränslesubstitution 
	C - Nya cementkvaliteter 
	D – Karbonatisering 
	E - Avskiljning och lagring/nyttjande av koldioxid (CCS) 
	F- Ersätta termiska processer med elektrifierade 
	G- Transporteffektivitet 
	Ekonomisk diversifiering 
	Forsknings- och utvecklingsbehov 

	2.3. Förenlighet med andra relevanta nationella, regionala eller territoriella strategier och planer 
	Sveriges nationella energi- och klimatplan 
	Smart specialisering 
	Regionala och lokala utvecklingsstrategier 

	2.4. Typ av insatser som planeras 
	Stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG: 
	Forskning och innovation: 
	Investeringar i utbyggnaden av ett flexibelt och robust energisystem på Gotland: 
	Synergier och komplementaritet med andra unionsprogram: 
	Ett stort företag som ingår i EU ETS är aktuellt för stöd: 


	3. Styrmekanismer 
	3.1. Partnerskap 
	3.2. Övervakning och utvärdering 
	3.3. Samordnings- och övervakningsorgan 

	4. Programspecifika output- eller resultatindikatorer 

	DOKUMENT 




